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Mlhy na Blatech.
Román.

ervencový veer se chýlil zvolna na široká

Blata Zbudovská, na žírné lány obilní,

jež je vroubí ze všech stran. Slunce již

se siln sklonilo k modravým horám staré

Šumavy, které se hal ly v šedé závje,
jako by vás vkovitá ela chtly chrániti

ped dsným úpalem, jenž sršel s nemi-
losrdných kleneb nebeských. Možná, že

se uchránily, že milý chládek vanul v hu-

stých lesích se vysoko pnoucích nad
nepehlednými rovinami, rozkládajícími se

podél eky Blaníce a Podeišského po-

toka, jenž, picházeje od Netolic, z po-

átku tee smrem severovýchodním, pak,

zahýbaje k jihovýchodu, mocným oblou-

kem obepíná Blata i šest z devíti Blat-

ských vsí, Hlavatec, Selce, Zbudov, Plá-

stovice, Pašice a Pištín, zstavuje na
svém levém boku pouze Nové Sedlo,

Lhotu, díve Prášlivou, nyní eskou zva-

nou, a Mýdlovary, naež u Zlivi, pe-
mniv díve svoje jméno v potok Soudný
a potok erný, pod baštou, eenou Vo-
máka, ústí do velkého Zlivjkého ryb-

níka, kterým protéká, aby pak naplnil

ohromnou pánev nejvtšího po Rožmber-
ském eského rybníka, obrovitou Bezdrev,

z níž když vytekl, spje rychlým tokem
k Vltav, do níž vpadá u Bavorovic nad
Hlubokou.

Kraj rovný jako stl, vyplnný bohatými,

žírnými lány, posetý nesíslnými velkými
i malými rybníkj', pánev jakási, zalitá

v dávnovku vodou, která tu tvoila, jak se

zdá, obrovské jezero, z nhož tu a tam ostrvek
vystupoval, a jehož behy na severu a jihu

sotva stanoviti lze ; na západ je tvoila pa-

horkatina šumavských výbžk, zponenáhla

/ I

Karel Klostermann. Kreslil F. Šnajberk.
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vystupující od Stríc k Netolicm, od Netolic

pak k severu a k severozápadu k Nestani-

cm, Libjicíím a k Svobodným horám Žbán-
ským, klonícím se svým druhým svahem
k toku hoejší Blaníce; východní beh tvoila

hornatina, pokrytá hustými, krásnými lesy,

vystupující podél levého behu Vltavy od Hlu-
boké až k Vltavotýnu a pak dále k severu,

pohoí to, které nyní protíná lokálka, vedená
od ienic u Vodan pes Temelín k dru-

hému ze zde jmenovaných mst.
Blata, rozkládající se jižn velkého Zbu-

dovského rybníka a sevena polokruhem, jejž

tvoí tok Podeíšského (Soudného) potoka až

k rybníku, eenému Volešek a na jihovýchod
od tohoto až k Zlívskému rybníku, k Bezdrevi
a k císaské silnici, rovn bžící od Cešovic
k Fíštínu, bývala áslí dna onoho jezera. Jak
již jméno svdí, byl to dojista ješt v do-

bách historických kraj moálovitý, ehož do-

kladem i to, že pod drnem se objevuje vezde
lignit rázu dosti mladého. Jižní ást Blat jest

již od dávných vk promnna v žirnou a
ornou pdu ; ne tak severní jich ást, vlastní

katastrální Blata, na níž se sice dnešního dne
také už tráva see, a jež poskytuje pohled
bohatých zelených luin, ale která do nedávná
ješt sloužila ve výmru mnoha set hektar
výhradn za pastviska, na nichž se pásala ohro-

mná stáda ko, skotu, ovcí, vep a hus. Jsou
ovšem i dnes ješt místa bahnitá a rozvodní-li

se Soudný potok, nebo v dobách delších jar-

ních a podzimních deš, velká ást tchto
nížin stoji pod vodou.
Na podzim, když otava se sklidila, pase se

vezde skot; i s velkými stády hus se shle-

dáš, ale koní, ovcí a vep více neuvidíš, leda vý-

minkou. Za to po všecky doby roku pasou
se tu hlouky srnc, a nesmírná hejna všeli-

kého vodního a bahenního ptactva, kachny,
divoké husy, ejky, rackové tu pelétají, onde
na pastvu se snášejí, a láni bývá a kiku a

kehotu, až uši zaléhají.

Povstná, zajímavá jsou to místa ; kus d-
jin naší jihoeské vlasti se k nim pojí. Pokud
se ví. Blata bývala za Vladislava krále ma-
jetkem komorním, královským : Blatští sedláci,

nejsouce poddáni žádné vrchnosti, svobodn
na nich pásli a trávu žali. Léta P. 1509 král

Vladislav daroval Blata panu Petru z Rožm-
berka, a tento ponechal sedlákm i na dále

volného jich užívání, na nmž nieho se ne-

zmnilo, pokud drželi panství Hluboké páni

z Pernštýna, ani za pán Ungnad ze .Suneka,

kterým po nich pipadlo, ani za císae Ferdi-

nanda, jenž r. 1561 právo zástavní na Hlu-
bokou vykoupil, ba, zdá se, že volné užívání
Blat smrem k Divicm (u Nakíl ješt bylo
rozšíeno darováním paní Evy .Slatinské na
Dívicích, která konáním dobrých skutk se

snažila usmíiti vinu svého chot, pana Jin-

dicha .Slatinského, jenž v návalu hnvu dý-

kou skolil Nakeského faráe v samém kostele

u stupi oltáe.

Teprve když panství Hlubocké r. 1562 cí-

saem bylo prodáno a pešlo v majetek pán
z Hradce, zapoaly spory na Blatech. Pan
Adam z Hradce, jak se podobá, štván svými
úedníky a zízenci, popíral sedlákm práva

na svobodné užívání pastvy na Blatech a za-

ruených dívjšími pany na Hluboké jim svo-

bod ; sedláci pak, v jichž ele stál statený a

neoblomný rychtá Jakub Kubáta na Zbudov,
ani o pí od svých práv a svobod neupustili,

pes to, že týráni bývali od eledi panské a

i vznni a všelikým zpsobem pronásledo-

váni a pokutováni. Když posléze vzpoura a

nepoádky povstaly, Kubáta byl sfat r. 1581

na behu .Soudného potoka, dav hlavu svou
za volnost Blat, a uhájil smrtí svou práva

svého lidu, dovolávaje se Boha samého, že

za právo stojí, a nepistoupiv na žádnou pod-

mínku, která by právu byla zadala, ale jejímž

pijetím by byl život svj \-ykoupil. Císa
Rudolf, u nhož sedláci žalobu vedli, dal

tmto za pravdu, a Blata zstala svobodná.
Pehnaly se pes n boue ticetileté války,

zpustošeny, vydrancovány jsou všecky ve-

snice, vtšina obyvatelstva povraždna jest

aneb vyhnána z rodné pd}' sbí válenou
všech tehdy bojujících stran ; bitvy se svedly

u Záblatí, u Hluboké a na jiných místech
tchto jihoeských konin; vyrvána jest Hlu-

boká z držení rže ptilisté Vitkovcv, jichž

vtví byli i pánové z Hradce a dána jest cí-

saem Ferdinandem II zlopovstnému Balta-

zaru Maradasovi, jenž chtje snad klidu vrá-

titi svému svdomí, vezde kapliky zakládal,

z nichž mnohé do té chvíle stojí a jimž lid

íká Maradasky; r. 1661 syn Baltazarv pro-

dal Hlubokou i veškero své zboží knížeti

Adamu ze Schwarzenberka, jehožto rodu do
dnešního dne náleží; veškeren lid selský uve-
den jest v bídnou porobu, ale pes to obstál

a vdomí práv jeho nevyhynulo v jeho pa-

mti. Spor o Blata znovu povstal a celým
dvoustaletím se vlekl, až posléze r. 1865 vy-

ízen jest ve prospch devíti nahoe jmeno-
vaných obcí, jejímžto starousedlíkm Blata

pipadla v neobmezený majetek ; i poslední

zbytek práva, jež vrchnost si osobovala
v píin užívání pastvy na Blatech a který

tehdy i soudem piknut byl, pasení ovcí

z ovína na Vomáce, odkoupili ji jmenované
obce o nkolik let pozdji. — >Kubata, dal hlavu
za Blata!* — och, lid nezapomnl! — Ze
všech úst se ozývá tato vdná pipomínka
rychtáe, jenž životem svým uhájil budoucím
nikdy nezadané právo.

.A dobe jest, že lidová pam vrnou z-
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stala a že za nejnovjších as mnohé po-
drobnosti o stateném rychtái Zbudovském
pracn jsou shledány, o jeho život, o býva-
lých selských právech a o rzných fázích

boj za tato práva. Lid zajisté, maje na oích
bohatýra ze svého stedu, jenž právo kladl

nad svj život, mravn se povznáší a útchy
nachází v tuhé své lopot. Kdo poskytne
lidu ideál, více mu dá toho, jenž soli mu
opati na jeho vezdejší chléb. Nic nevadí, že
mnohý lánek chybí v etzu toho, co se
ví o Kubátovi; že mnohá legenda, mnohá báj

se pipojila k dji boj, jež on a jeho vrstev-

níci sedláci vedli v zájmu budoucích a že
svaté právo uchránili pes klíné vkj' temnoty
a zvle, tak že v jasných asech z mrtvých
vstáti mohlo ; zda vadí Švýcarm, že není vše
s historickou pravdou, co se poutá k osob
Tellov? zda na škodu bylo Srbm, že rek
jich hrdinných zpv, Kraljevi Marko, není
osobou pesn historickou ? — zda legendy
o nm, slepci zpívané, nepisply k jich osvo-
bození ze jha sveepých Turk? . . .

By as kalný proud, by zlovle nebo
nerozum, by snad i dobrý úmysl jedinc za-

hladily a setely mnohou stopu dj skute-
ných: pam lidu zstala vrnou a z jeho
mysli se nevytratila upomínka na sedláka bo-
hatýra, ba, když as nadešel, znovu oživla.

a to staí úpln, staí tím spíše, že nové doby
nadešly a s nimi jiné smry a podmínky exi-
stenní. Zásadní spory mezi lidem selským a
bývalou vrchností, velkostatkem a jeho sprá-
vou, zapadly v hrob minulosti a jich místo
zaujal oprávnný zápas národ a jich vrstev
o zlepšení svého bydla, zápas to, který do-
jista bhem asu po mnohé stránce leccos^
ješt vyrovná a každému jeho právo pikne,
tak, jako zaruena jsou dnešního dne neza-
datelná práva každého lovka, aby rovným
byl druhému ped zákonem, stejn všem od-
mujícím/ stejn všecky chránícím. .Soutž
jednotlivc í tíd a boj o bytí ovšem potrvají,

ponvadž bez nich nelze si pedstaviti po-
kroku, ale vrstvy bojujících se vymní a forma
zápasu ím dále tím více pozbude osobní
krutosti a nenávisti. Musel by zoufat nad lid-

stvem, kdož by si vývoj jeho jinak pedsta-
voval. Soutž a zápas butež, ale soutž a
zápas lidí slušných, lidí, již neodhodili všeli-

kého náboženství a nezvrátili se v divoké,
krvelané šelmy! — 'soutž lidských bytostí,

které nezapomnly, že ze všech zákon nej-

vznešenjší jest onen, jenž velí milovati bliž-

ního jako sebe sama, a k jehož provádní po-
máhá každý ideál, povznášejíci lovka nad
suchou, vyprahlou pouš sveepého egoismu . .

.

(Pokraováni.)

JAROSLAV VRCHLICKY
V co vit?

sJá ptal se oblak, a táhla dál,

a strom — umlklo jich šumní,
a nmá nla k nebi ela skal,

v svém nmý byly hvzdy jiskení.

V co vit mám,
když tolik sklamalo? — Jdu mlky sám.

Ne, píroda ta víc již nepoví,

vždy nmá byla ku bolesti všech
a rzný den i západ nachový
vše tíš je svtelných a hlasných ech,

v nichž nalezneš,

co z vlastní duše sviti jim chceš.

Zpt k lovku! V, nezbývá ti víc,

snad není každý zlobný v jádru svém,
snad masku nenese pec každá líc,

lží není každý náek s úsmvem

;

snad jeden cit

mž' plným ohlasem ti odvtit!

Tu víru pokud ješt v hrudi máš,
na novou pou si vyjdi, poutníku,

tu víru v sob odnášej jak stráž,

ji v srdci maje opt slavíku

i zvsti vln

zas budeš rozumti, síly pln.

A tak jdu znova, hledím v dtský zor

a pátrám v tvái kmet — dvojí pól

v nich života jest, záblesk nových zor

a pekonanj' ze života bol.

Ve svtle jich

chci vit v lovka, nést všecko tich.

(!•>
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ANT. Ki..\ŠTEKSKV:

Z eských žalm.

@Jsme jak malá výspa v cizot moi,
které vztekle v naše behy pere,

naše hráze s pustým smíchem boí,

metá k nám své vlny tisíceré.

Dokud vlny hnvn do nás bijí,

dokud píboj dravý div híme,
stojíme, zrak v plamu, s tuhou šíjí,

ani o píd píval nepustíme.

Sotva na mžik však se ztiší moe,
usedáme v lípy svojí stínu

;

zrak se klíží, v sladký sen se noe,
ruce chab skládají se v klínu.

Zatím moe potichu se smje,
na sta skulin v naše hradby hlodá,

prlomy se potají k nám leje

kalná, ve vír strhující voda.

Jenom usnout nenech nás, ó, Pane,

nebo zhouba najisto nás schvátí,

nech to moe kolem rozpoutané
radj' vztekle bít a hnvn váti

!

ó. Pane,Spravedlnost — lkali jsme
za to, co jsme trpli i otci,

spravedlnost a se nám jen stane,

voln žít jen v zemi volné moci

!

Aby žádný nekla nám již beven
ped kroeje, nepoutal nám rukou,

hoký rmut by našim rtm byl sleven,

sražen kyj, jímž v oltáí'e nám tlukou

!

Zatáhlo se nebe, v divém lomu
zasvitlo to v mracích jako v zlob.
Byl to hlas tvj, Pane? jenž dl v hromu:
A jste sami spravedliví k sob ?

JAROMÍR BORECKÝ:
Na Kremlu.

vyd zvonu ke zvonu jsem na [Ivana stoupal.

Kus tžký zx kusem, až kde se zvonek houpal
ze stiíbra ulitý, vše táslo se a chvlo, fj^

Tam kolos Uspenský svým srdcem bil se v elo,
jak by dnes hlaholem chtl slavit v nebe vzetí,

tam v tóny vysoké, jak do jásání dtí,

bronz mužný z hloubky val své pokoené
vzdory.

Zvuk lil se v kaskádách pes hlavu, vnikal

v póry
a brnl v žilách, zdmi a schody dunl temn,
jak by jím v základech se tásla celá zem.
Tam Reut, jehož hlas zvyk veer kázat svícnm,
by vzplály k modlitbám a ku zpvm, dl

jícnm
te dává povely, by chrlily své salvy.

A starý Medvd zas, jak za houštinou malvy
by tušil úly vel, jež horkým vzduchem vzuí,
svým basem sonorním v tu vavu mlsn bruí,

co soptí Tataín a Labu zpívá nyv,
hladový Golodar po zlaté touží niv,
svým tlukem Korsunský v dálného moe boj,

na novgorodský snm vzpomíná Veevoj.
Vše rzné hlasy ty, a pomíchány, sporný,

v své boui slévaly se v souzvuk dívotvorný,

jenž hímal k nebesm kovovou hymnu svoji,

se ítil vichící, jak vlna ve píboji

se hnal a rozdouval a vše v svj rozmav chvátil.

Pod vží slunce proud prostranství Kremlu
zlatil

lid z chrám hi-nul se, kde líbal zlaté stny
a rakve s ostatky a roucha vzácné ceny,

kde tloukl o dlažbu blouzniv bledá ela.

Ve skvostných speženích se panstva rozjíždla,

stuh plno, samý ád a imiforma skvlá.
.A zvony zvonily, a hromy hmla dla.
Ja, poutník zamlklý, jsem význam nevdl,
jen dol na Moskvu se v dumách zahledl.
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Tam jako krásný sen v omamné svtla zláti

ta blokamenná, mst ruských svatá máti,

se rozprostírala se svojich vžic hroty,

s bánmi sobor, bašt vznosnými voróty,
^

stech rudých, zelených vesele pestrou smsí,

na kterou Byzance vkus patinou se vsí.

Ruch ulic, trojek shon, bazaru rokování,

hmot voz s dugami sem nedoléhal ani,

jen nm hemžilo se v hrozném mraveništi

po klikatin cest, jíž kroj sms se blyští,

po mostech, po lodích, neb nikde není pausy.

Tam vlévá do Moskvy se modrá stužka Jauzy,

a za ní zahrady, a na obzoru lesy.

A vše jak zakleto by do pohádky kdesi —
zde Východ otvírá své brány aromoci,

a krasavici zít mníš z tisícjedné noci.

A pec tak ruské vše a svérázné v svém ruše,

tak velké, široké, jak sama ruská duše,

jež pravé síly své si nevdomá zcela . . .

A zvony zvonily, a hromy hmla dla,

mn bylo najednou, jak ml bych vzkiknout:
Dost!

Ó, ješt není as na slávu, na radost!

Vy, dla, zmlknte, vy stjte, kolokoly!

Ó, ješt Slovanstvo má krvavé své boly —
na vlastni pd své je otrokem a hyne,

ne pán svých osud, le híka zvle jiné,

plod trpké námahy a tuhou sval práci,

vznt smlý myšlénky do cizích sýpek ztrácí —
a ztrácí jazyk svj a ztrácí svoje dti,

nad Vartou, nad Šprévou, v tatranské chudé
kleti.

Ba h, dál Slovana sám Slovan zotrouje.

Ó, ješt Polsce líc šlá vdoví zasmušuje,
brat bratru svobodu rve v nenávisti šeru,

svár všechno rozžírá od jihu ku severu,

zde pro víru a mrav, tam pro jazyk a psaní,

tu z nízkých stranictví, tu z krutých nechápání,

co pro vc lhostejnou, na dálných bojiší poli,

krev tee slovanská ve prospch komukoli . . .

-Ni ruský elovk sám doma svoboden

!

as ješt nepišel. Ó, zvony, zdejte jen

až vzejdou ervánky té lepší doby nové,

jež uzí volného, kdo jménem Slovan slov,

a v shod vzájemné a v lásce, pochopení
až bude objímat brat bratra v jednom spni
za dobrem, za svtlem, za lidstva ideály

!

Ó, pak se rozzvute, v ší hlaholte a v dáli

a bijte, hímejte a plešte dithyramby,

že mdloba zkrušena, as rozvratu a hanby,

ve volný lidstva zpv že nový souzvuk vpadá,

tak istý, bujarý, jak slovanská krev mladá!

Den bude radosti, den slavný z mrtvých vstání,

v Slovanu lovk živ ! a vašem v rozjásání

nad šerou matkou mst jak Humájí se schýlí

na šumných perutích Slovanstva orel bílý.

K. LEGER:

Zavraždný purkmistr.
Povídka z dávných dob.

ima bylo, tma prokletá,

ani hvzdiky na nebi

a daleko ješt k ránu.

Studený vichr toil se

ulicemi, skípal korouh-

vikami na vikýích.

Bylo 31. dne msíce
íjna 1499. Konšel Jan,

kožešník, podomKar-
ták, opaten dobe proti

chladnu v límci bobrovém a s ^epicí teplou,

pes uši staženou, vyšel z prjezdu na ná-

mstí. Sníh s deštm stikl mu v obliej.

»Psa by nevyhnal! Hromy bít by mly!*

zahuel, otásaje se zimomiv. Lépe by bylo

v teplém lžku — ale povinnost konšela volá !

Už tu ponocný Šimon také se hlásil pikren

v kout za vraty, s velikou lucernou v ruce.

Plamének kahanu kmital se v ní nepíliš da-

leko do tmy prosvitaje blanami tence vyd-
laných kozí, kterými opatena lucerna na míst

skeL
»as-li už?' optal se Karták.

»as!« odpovdl lhostejn starý Simonzí-

vaje. Konšel úžeji pitáhl kožešiny k tlu.

>•Pojme, s pomocí boží!« vyzval ponocného

a mimodk zajektal zuby, jak jej roztásla

zima. ^Prokletá psota !« zaláteil.

Šimon vyzvedl lucernu, halapartnu na ra-

meno hodil a staten vykroil do tmy a vtru.

»Už se vítr tiší,< pravil, »hre bylo z veera !_«

Chtlo se mu povídat, byl rád, že se koní

doba noní hlídky. A jak šli pes námstí

k pražské ulici, svítil v právo i v levo kýva-

jící se lucernou. >Pozor, pane Kartáku!« va-

roval, »zde jakás nezdoba leží, — louže je

tady jakás — !« Od té doby. co tudy pede

dvma roky král Vladislav jel, nebylo msto
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ištno, ale ješt ped týdnem odhlasováno

v rad, že není tak zle, v Hoe i v áslavi
ješt prý he bývá.*)

Msto spalo, jenom vítr hvízdal, nikde se

neozvaly kroky ani hlasy lidské, nikde v oknech
svtélko se nezablesklo. Jenom u radnice na

stupních njaká svítilna se tiepetala, — snad
mstský rychtá i kdo tam -.už ped svítáním

hlídkuje.

»Jak dlouho asi budeme zase u Saterny

klepat?' hovoil ponocný. »Ospalý je náš purk-

mistr, nikdy z rána, když jdeme k nmu pro

klíe od mstských bran, nemožno jej vzbudit."

Ach, ach! rád pan Satyáš z veera holduje!*

Konšel Jan ani slova na to, jenom v kožich

se tiskne.

>Nu, vdovec a ženské rád vidí!« zachechtal

se Simon. »Pozor, tu v právo jáma, vera tu

Matj olejník kolo u vozu polámal. Haha!
veselý je pan Saterna ! Dobe se hodí ke svému
obchodu, když mladým hospodykám mušká-
tové koení prodává! Zítra už tedy purk-

mistrovsfví mu koní? odevzdá pokladnu
i pee Petrovi bevái — žef poadem k Pe-

trovi te došlo ? — a nebudeme už Saternu
budit, aby klíe vydal. — Jdi! jdi! proklatý!

co tam vyješ ?« Ped nimi v temné ulici zavyl

pes. Ponocný se shýbl pro kámen. "Však já

ti — !« Pes odbhl, ale opodál ozval se znova,
a kdesi ve vzdáleném dvoe dlouhým, žalost-

ným vytím odpovdl mu jiný.

• Kdo^ví, co dnes psi mají ! celou noc vyli!*

bruel Šimon a zaboil ke dveím starého

domu na rohu tsné a smutné uliky do Žid
vedoucí, nkolika úzkými oblouky peklenuté.

»Aj, tedy, pane purkmiste, vstávej, vstávej I

«

zavolal ponocný postaviv lucernu a sahaje

po klice. »Hola! pan Satyáš dnes opravdu již

vzhru? Dvée jsou oteveny, pane Kartáku!«
>Tím lépe! nemusíme klepat !« ekl konšel.

Oba vešli. V síni páchlo šafránem a jiným
koením.

»Snad již pan purkmistr zázvor a pep od-
važuje?* zasmál se ponocný polohlasem. Ale
dvée ze sín do krámu vedoucí byly zaveny.

Šli dále po stupních ke komoe za krámem,
kde Saterna spával.

Svtlo lucerny a stíny obou noních hostí

kmitaly se po stnách, kroky s dutou ozv-
nou rozlehaly se v tichu pod klenutím.

»Hejl Saterno! purkmiste! jdeme si pro
klíe!* zvolal pan Jan již netrpliv. Odnikud
odpovdi. Za dvemi v komoe ani hnutí.

A pece dvée nedoléhaly, — byly pooteveny

!

»Kde jsi, .Saterno?* pan Jan vstoupil. »Tma
je tu, — k ertu!" Starý Šimon s prahu po-

svítil lucernou. V bílé, klenuté komoe obje-

vilo se v polosvtle nco skrovného nábytku.

*) J. Vávra: Uí-jiny Kolína n. L.

stl. Židli dvé, truhla kvítkovaná, pak lžko
v temném kout a nad ním na stn vyezá-
vaný obrázek njaký.

»Šousede! Saterno!* opakoval konšel. Náhle
se shýbl. »Co tu? Posvifl*

Ponocný s lucernou pistoupil.

• Bda! bda! vražda!* v tom okamžiku
oba vykikli. Na zemi bezduch ležel pan Sa-

terna, zmodralý v oblieji, s oima hrzn
vyteštnýma, ve spodním šat, jak asi ke
spaní se chystal, s košilí na prsou roztrženou,

zakrvácenou. Na hrdle znát bylo stopy násilí,

nesporno na prvý pohled, že tu spáchán straš-

livý zloin.

l\onšel Karták piklekl, sáhl na elo mrtvého,
na zaatou pst, která jako k obran ležela

na prsou. »A studený již! Hádám, od veera
již zabit leží !«

.Starému Šimonu v ruce lucerna se zatásla.

»A kdo — ? kdo to uinil? Kdo jenom?* šeptal

vydšen.
Kartákovi vrátila se rozvaha, vzpomnl na

svou povinnost.

»Svoláme sousedy, rychtáe vzbudíš, na rad-

nici a ihned zvoniti dá!« Pemáhal hrzu,
která se i jeho zmocnila, ale chvl se - mu
hlas. Vybhli z domu, na ulici zvedli oba hla-

sitý pokik: »Nastojte! nastojte!* tichem da-

leko se rozlehalo. V sousedních domech otví-

rala se vrata, okno tesklo, — zasvítily lu-

cerny. Ponocný spchal k radnici, konšel Jan
zstal u dveí zabitého purkmistra, aby lidské

všetenosti bránil, nežli mstské právo pijde.

Za chvíli na radnici zvonek se ozval. Jakoby
hlasem jeho celé msto najednou se probu-

dilo, — se všech stran lidé se sbíhali, pihnal
se mstský rychtá s biici, páni konšelé pišli,

primátor Bartoš v ele. A Jan kožešník roz-

kládaje rukama všem vyprávl, jak našli Sa-

ternu purkmistra na zemi ubitého.

Znenáhla šeilo se v ulicích. Možno již roze-

znat postavy sbíhajících se soused, polooble-

ených žen, vyteštné oi a výraz hrzy a

zdšení na tvái všech Nic nespomohla tedy

opatrnost konšel, dohled na lid cizí a potulný

v mstských branách. V samém stedu msta
mord se stal

!

Primátor Bartoš s konšeli vstoupili v dm.
S hoejší sín nad schody znl plá a náek
probuzených žen. Maliká dcerka Saternova
Regina, teta její, která mu domácnost ídila,

všechny služky s nimi vydšeny bžely, aby
spatily mrtvolu. Nebylo jim dovoleno, konšelé

sami s panem Jakubem, písaem radním, vešli

do komory. Zamiíženým oknem z úzké uliky
padalo jen málo svtla, — Bartoš sladovník

kázal pinésti svíky. Shledáno a písaem za-

znamenáno toto: purkmistr Jindich Saterna

také Satyáš zvaný mrtev a stuhlý u svého
lžka na zemi bokem ležel zardousen záken
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po krátkém asi zápase, jak svdily podlitiny

krevní na hrdle, krvavé rány na rukou i ko-

šile násilím roztržená. Jak Jan Karták, kožeš-

ník a Petr, bevá, konšelé, svdí v truhlici

mstské dubové se železným kováním, u purk-

mistra, — jako vždy jindy — v opatrnosti cho-

vané, verejšího dne 30. oktobru nalézalo se 104

kopy a oS groš míšeských, dále pee mstská
stíbrná, rzných klí svazek a cedule n-
jaké s úty obecními. Nalezeno víko odtržené,

kování pelámané, truhlice prázdná, klíe a

listy pergamenové vyhozené na zemi. I pee
stíbrná zmizela a nenalezena, a všady v ko-

moe hledáno bylo. Po njaké stop, která by
vedla k usvdení vraha a lupie, marn pá-
tráno, jenom na stole nalezen kahan starý

mdný úpln vyhoelý a dva poháry z be-

nátského skla s vínem nedopitým. Pan Saterna

tedy s veera tady s kýms popíjel —
Sneseno : aby konšelé Jan kožešník, Petr

bevá a Jakub písa spolu s rychtáem mst-
ským na starosti mli vše, co teba k udržení

poádku v dom zabitého a k vyhledávání

neznámého mordée aúkladníka. Brány mstské
butež opatrn oteveny a hlídány, aby nikdo
podezelý z msta neunikl. (Pokraováni.)

EM. RYT. Z EKOVA:
U krbu Francie.

Nkolik eských pohled a vzpomínek.

Mezi Štrasburkein a Paiiží, dne 27. ervence 1905.

ším pokusm
duchem synové íma a char-

akterem dti Hellady, pravý
národ umlecký, jsou v pod-

stat stále tací, jak je vylíil

Caesar v zápiscích o válce

galské — a Paíž jest jejich

záným sídlem, jež dosud
podmanilo si každého, kdo
mu porozuml, tebas to ve-

ejné piznati nechtl a teba
z píin sobeckých tvrdil

pravý opak.

Na hranici francouzsko-n-
mecké v Avricourtu oslovil

mne lámanou, ubohou fran-

inou neznámý muž, dle vze-

zení dlník. Ukazoval mi
svj jízdní lístek, dotazuje

se na podrobnosti odjezdu
do Lunéville. Nemohl se s

nikým dorozumti. Byl Rus
a opouštl za boue svoji

omovinu — uvedl jsem ho v

nadšení nkodlika vysvtlují-

cími vtami ruskými, tak že

rochu píliš jsem pivykl
»té veliké republice*

Republiky ( lalské, která

se zove Paíž. . . A ím
více pivykám, tím více

pvab v ní nalézám
a tím vrnji miluji.

Ti Galové, plní živé

iniciativy, stále nové
hledající, k nejsmlej-

odhod!aní, cti a slávy milovní.

vdn mi kjmul mozolovitou pravicí do že-

lezniního vozu rychlíku, volaje: »Díky! Na
shledanou!" v tom náhle procitajícím mkkém
a oddaném lyrismu, jenž Slovanm jest vlastní.

Hovorem svým obrátil jsem na sebe pozor-

nost spolucestujícího v mém oddlení.

»To byl váš krajan, pane ?« otázal se_ mne.
»Nikoliv, ten muž jest Rus a já jsem Cech.«

»Ah, je mí potšením, pane, že poznávám
ve vás echa. \'racím se práv z Elsaska, kde
byl jsem ms''c návštvou u svých píbuzných.

Sídlo pani JuHetty Adamové v Abay da Gyf.
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Odcházím se zvláštními dojmy. Nedej Bh,
aby vaše echy staly se elsasko-lotiinskou

otázkou Rakouska. Jsem »** z Rouenu, pane.«

Tak jsme se rychle seznámili. \'ypravoval

mn o znaném postupu geimanisace v Elsasku.

Starší generace mluví ješt francouzsky, mladá
generace francouzsky již neumí — ponvadž
není francouzských škol. V mstech šíí se

nmina, ponvadž množí se tam rodiny nme-
ckých pi^isthovalc. zízencíj, úedník, uitel,
jež Prusko v náležitém výbru tam dodává.

•Ach, vidl jsem své mladší bratrance a se-

stenice. Jak ty a.sy ubíhají I Ped nkolika
letj' zel jsem je co dti. Dnes jsou to statní

mladíci a sliné dívky. Ale francouzsky již

neznají tém ani slova . .«

»Zdržel jsem se den ve Štrasburce, pane,

ale slyšel jsem na ulicích dosti franiny,« po-

znamenal jsem. »A veer v poetické Orangerii

pi brilantní hudb a jiskivé nálad, ve vonném
parku štrasburském, zvonila kolem mne samá
franina.<

»Ano, v Orangerii dává si na veer dosta-

veníko veškerá spolenost elsaská. To však
není vše . . .«

Jak by to vypadalo v jiné zemi po bez-

ohledné, despotické nmecké okupaci?

Co by namítla k našemu hovoru nejnadše-

njší pítelkyn Elsaska slavná paní Juliette

Adam, autorka spisu: »Nikoliv! Élsasko není

ani germánské ani zgermanisované* ?

Spchám do Francie, maje u sebe drahé

psaní veliké Francouzky, v nmž psáno jest

:

"Hlete, abyste byl co možná nejdíve u mne
v Abbaye de Gif, ekám na Vás, odkládajíc

svj odjezd do Švýcar.«

Ml pravdu Max Nordau, že rudé strašidlo,

ervená píšera války pešla opt a tak ne-

nadále boulevardy paížskými. Píšera zakuk-
lená nesla na diplomatické not nápis: »Otázka
marocká«, ale to byla jen maska na oklamání
veejného mínní. Nešlo Nmcm o otázku
marockou, šlo jim o Francii. A mezitím, co

nmecké listy v dálce za horami o pekot
tvrdily, že francouzský lid dychtí již po pá-
telství s velikým Nmeckem a mezitím, co

nkteí Francouzi vznášejí se na perutích ducha-
plné výmluvnosti nad hranice své vlasti do
oblak pacifismu a mezinárodního ideálního

bratrství, zaznl poplach. Bajonety zaleskly se

na hranici.

Gabriel Hanotaux, len Akademie, bývalý
ministr zahraniní, dobe vystihuje náladu
vlasti lánkem, který pipravuje pro Le Journal

:

>Pi prvním zvuku polnice duše francouzská

by procitla! . . . Jisto jest, že nepronikla dosud
ve smýšlení národa, ba ani ne ve smýšlení

závažné ásti národa, ta nová idea, že sesku-

pení jednotlivcv a rodin mohlo by se vj'tvo-

iti na podklad mnohem širším, nežli jest

podklad vlasti. Tradice, jazyk, mravy, cit mož-
nosti a rozmru, to vše vytvoilo ty vkovité
rámce, ve kterých ješt na dlouho uzaven
bude pud spoleenský. Nepravím, že by ne-

mohla býti položena otázka rozšíení tchto
rámc. Djiny nepopirateln — aspo djiny
evropské — vyvíjely se v tomto smyslu. Athény
a .Sparta ítaly snad na tjicet tisíc oban

:

ostatek pokolení lidského byl pro n bu otroky

nebo nepáteli . . .

Moderní vlast jest dcera velkých a pone-

náhlých modifikací, které odstranily otroctví,

uznaly rovnost a prohlásily posléze v Revo-
luci francouzské »práva lidská*. Oban byl

proniknut pozvolna vzrstající láskou ke spo-

leenské sestav, jež byla ústrojem tch po-
divu hodných pokrok.

Nuže, nám nyní vlast není toliko tradici

pedk, láskou k území, spoleenstvím cit a

mrav, spojením srdcí, nám jest vhodnou se-

stavou sil nutných a nezbytných, aby každé
bytosti, která v ní úastná jest, zajištny

byly podmínky blahobytu, štstí a pokroku.

Jenže jednota nesmí se státi zmatkem. To ta

mez. Velení jest možné, jen až kam hlas do-

náší; shoda jest rozumná jen až k onomu
bodu, kde úsilí užiten se sjednocuje . . .

. . . Otázka a záhada záleží práv v tom,

abychom vdli, až ke kterému bodu mže dojíti

obt, kterou každá Vlast povinna jest Lidstvu,

rovnž jako v politice vnitní otázka a záhada
záleží v tom, aby se vdlo, kde koní obt,
kterou povinen jest jednotlivec Státu.

«

»Popatte, pane, na lesnaté hebeny tch
vrcholk u Toulu, tam všude jsou foty pev-

nosti. A jaká dla máme! Jsou dsná. V mi-

nut nií celé pluky. Prušáci na cest k Pa-

íži nemli by tak snadnou cestu !«

A zraky Francouzovy zažehly se plamenem
— lásky vlastenecké.

Ano, pravdu má p. Hanotaux, že pi prvním
zvuku polnice procitla by duše francouzská.

Duše Galie Caesarovy ! Francouz jest píliš

cti milovný a proto nemile nese, že jeho vlast

v oích Nmecka stále ješt platí za poraženou.

Francouz našich dn nechce býti již výbojn
vítzný, ponvadž píliš miluje mír, vdy,
umní a pokrok civilisace — ale nechce býti

pemožen a proto pipravuje vše k obran
své vlasti. Opakoval by se dsný rok ? i za-

chvly by se plán lotrinské pi pochodu er-
vených pantalon a pi zvucích Marsellaisy?

Záhada Prozetelnosti . . . (pokraování.)
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VÁCLAV STECH:

Pedmstský Boccaccio.
z povídek lehkomyslného ólovka.

lázni, se kterými ob-

as zmaím njal<ou
noc u •zelené pípy*,
nazvali mne Boccac-
ciem, když jsem šo-

šácké hlavy jejich ob-

veselil asi kopou hi-

storek ze svého ži-

vota. Dal jsem si vy-

svtliti jedním z na-

šich kontoarist, že

pan Boccaccio byl náramný frejí. Náš mladý
mi pak dokonce pjil svazeek novell od
tohoto Taliána. Byla to knížka nmecká.
Trochu jsem se jejím tením utvrdil v pravo-

pise — v korespondenci náš starý je na chyby
jako ert — a také jsem se dost pobavil. Ale,

kdybych já napsal své historie, to by otvírali

tenái oi. Myslím, že by to censura ani ne-

pustila — ale já nemám asu na podobné
hlouposti. Psát knížky — k smíchu ! Když
mám kalamá veer s oí, objímal bych všecky

naše kontoaristky — a chéf pece — pamtliv
píkaz své milostivé — vybírá k nám nej-

ošklivjší.

Chápu opatení paní chéfové. Zanesla prý

vnem plných dvakrát sto tisíc, ale na její

zevnjšek není to pílišný pívažek. Kdyby
všechny ženy na svt byly její fagony, vy-

melo bj' lidské pokolení ; každého by pešla
chut na ženní.

Ale bylo by na svt klidnji. Pro ženské

je pece nejvíce mrzutostí a rvaek. Každý
by žil pak asi jako automat. Já — já bych
ml krásn peníze ve spoiteln a snad bych
ml i ješt všechny vlasy v dobré kondici —
ovsem: ml bych za to mén zkušeností!

Ach — dokud jsem cestovával — dokud
jsem se vzorky mazadel a tuk potloukal se

od mst k vesnicím, z továren do mlýn,
z mlýn do cukrovar — dobrodružství na
mne zrovna íhalo. Ženské se na mne jenom
tásly — a nejenom služky, pokojské, holky

na polích — za mnou se toily paniky v hed-

vábných blzách, sleinky jako z alabastru

— krásné jako — jako ta Venuše, která pišla

— kozel ví jak — nkde o ruce, a kterou

nyní všude na pohlednicích portrétují

Ale všechno mne po ase pustilo. Noci na

železnicích, prvany ekáren, nevytopené lož-

nice v hotelích, mlácení se v koárech na

rozbitých silnicích zprotivilo se mi, když mne
poalo loupat v kostech a brnt v zádech-

Udlal jsem však radikální opatení. Napsal

jsem šest anonymních list své firm — a

kolegové vhodUi je do rzných vlak v usta-

novené dob. Séf div neomdlel, když se z nich

dovdl, že mám úmysl zíditi si vlastní svj
obchod. Chechtal jsem se, až jsem se pro-

hýbal, když jsem vidl, kterak bledne. To
vím — moje routina — a adressy jejich od-

bratel všecky v mém notesu

!

Ani mi však nenapadlo vázati si na krk

takové starosti. Ale s vážnou tváí jsem brzy

na to starému dvrn naznail, že mám již

tvrdých ízk a blech v hostincích zemí ko-

runy eské až po krk — a že hodlám — že

pomýšlím —
Ani jsem nedoekl. Zaal se mnou hned

mluviti jako s díttem. Že je s obchodem
zle — že hrozí americká konkurence — na

tu se te svede všechno — div neíkal, že se

budou mazadla vyrábt nyní z bláta, nebo že

si mlynái elektrickým proudem vodu ve splavu

budou mnit v oleje.

Udlal jsem to starému híšníku k vli a

nkolikrát jsem se zamyslil. Pak mi nabídl

gáži o polovici vyšší, nechám-li cestování a

všech bláznovských projekt a ujmu-li se

ízení agitaního oddlení v jejich závod.
Tikrát jsem zavrtl hlavou — a teprve,

když mi nabídl gáži dvojnásobnou — plácli

jsme si. To dobe nahradí diety ; mám smlouvu

na patnáct let, a íká se mi : pane editeli.

Písai se mi klaní jako bohu — kontoaristky

se na mne smjí jako Marjánky na vojáka

u muziky. Od tch dob, co jsem dv štípl,

chodí se mne ptát na vci zbytené zrovna

processím. Kdyby starý lépe vybíral — pod-

nikl bych leccos — ale pi tomto systému po-

hrdám ženstvím našeho závodu.

Loupání už nemám, také brnní se ozve

jenom jednou - nejvýše dvakráte za rok.

Pak mne maže domovnice francovkou a

jsem zase jako koroptvika. Ale s vlasy mu-
sím už zacházeti ekonomicky. Vodím je opatrn

k spánkm jako dti do školy — tak mi íd-

nou. A barvit je tu a tam již musím. Ale za

to jsem pak jako don Juan — také prý to

bylo kvítko! Když se ráno vyparádím ped
zrcadlem, sám si pošlu hubiku.

Ženské mají pro mne stále ješt kouzlo.

Ach — k emu petváky? Žiji pro n —
nadbíhám tm. které se mi zalíbily — po

vlasu bych šel pes Niagaru — myslím, že

to porovnání tenáe uspokojí — ano pes
Niagaru za tou, která mi padla do oka. Tato

síla mého chtní je mou nejvtší slabostí —
jsem pesvden, že proto jednou jist zlámu
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nkde nohy, ne-li vaz — ale byl bych velbloud,

kdybych v ženách nevidl oasy na poušti

života.

Má váše je poháncím perem v hodinách

mého žití. Proto se nezením, ponvadž bych

u jediné ženy uschl jako kapradí v písku —
proto se strojím jako herec stále do nového
— na pestrou kravatu a vyžehlené spodky

chytí se více ženských než much na talí

medu

!

A proto též bydlím zásadn jenom na ped-
mstí.
Ano — moji zlatí — na pedmstí je ráj

pro lidi, kteí milují zmny a v tchto zm-
nách svobodu. Peji Prahu všem, kdož horují

pro staré kamení — ale kdo má srdce na
pravém míst a smysl pro pvaby žen, ten

musí ped potravní áru.
V Praze v starých barácích bydlí lidé celá

desítiletí. Kdo se podívá oknem do soused-

stva, uhlídá skoro všude tytéž hrneky s fuch-

siemi, klece s kanáry a vyšívané epiky,
které vídal ped pti léty. A tytéž ženské —
jenže bohužel o pt let starší.

Na pedmstí se lidé pohybují jako v mra-

veništi. Kdo si chce zakoketovat s nkterou
hezkou tváikou, musí mít stále po ruce ka-

lendá, aby znal terminy. Snad za msíc nebo

z;i trnáct dní — snad již po prvním pijede

sem nábytková archa nebo štrátek a odst-
huje movitosti této modrooké sleinky, oné

buclaté maminky nebo této veselé paniky,

která nikdy nemá dopiatý živtek — na mou
duši, dnes zase ne : Když pistoupí k oknu,

podívá se zkoumav na oblohu jako do vý-

kladní skín s dámskou konfekcí, pak se

sveze veselýma oima po všech oknech na
obzoru. Jako když prstem pejede klávesnici.

Zatrolená ženská — když letí pes mé okno,

horko je mi v oblieji.

Tžko vypátrat nco bližšího o této pikantní

osbce.
Ani naše domovnice nieho neví. Ptal jsem

se jí, ovšem s obvyklou opatrností. Nikdy ne-

vpadnu otevenými vraty do prjezdu. Ta-

ková ženská vycítí hned, že se zajímám, a

již jsou klep plné pavlae.

Umírji s domovnicemi jako snad nikdo.

»Paní ulková, co to je za maškaru, která

tamhle v tom okn poád pestavuje kvti-

náe ?€

»Ta hezká panika?*
»Ta se vám líbí, paní ulková? Vždy je

to taková tuctová figura —

«

»Jeminkote — milostpane — to je pece
ženská jako gumielastika — ale nic o ní ne-

vím. U hokyn íkala služka z protjšího

domu, že je to vdova. ezník hádal na nco
od divadla. Ale je tžko íci — s tou holotou

naproti nemluvím, to pece vdí.*

V této poslední titulatue byla evidentní

urážka úedního orgánu, nebo onou holotou

myslila paní ulková nerozdíln manželskou
domovniní dvojici z protjšího inžáku. Do-
movník, který je zárove c. k. policejním

strážníkem, zapsal si totiž v minulé zim ne-

posypaný chodník ped naším dorriem do
svého brunátného notesu, a paní ulková
mla pak z toho rzné nesnáze. Proto ne-

mluví s protJM'm manželským párkem — ale

za to tím obsažnji o nm.
Nedoznal jsem, že se mi vnadná panika

z protjška líbí. Naopak, bruel jsem nco
o pi-otivných ženských a prohodil jsem ne-

dbale, že jsem z takovýchto hloupostí už
dávno vyrostl.

Ani za mák pravdy v tom nebylo. Z nieho
takového jsem nevyrostl. Za pkn stavnou
ženštinou bžel bych den a noc.

Domovnice nepinesla ani v následujících

dnech žádného objasnní. Nezbylo nic jiného

než dáti se na výzkumy samostatn.

Znal jsem už adu krásných blz svého
protjšku. Dráždiv pestící se obaly tyto na
nkterých místech div nepukaly — takové po-

žadavky na n kladlo pružné poprsí. Když se

pvabná panika vyložila z okna, když na
plné lokty složila krásnou hru, nad níž krek
jako z moské pny vykrojený dlal z temného
hvozdu jejího bohatého vlasu na svt »ku-

ku!« — když úsmv pvabných líek jí roz-

kvetl nad ulicí — musil jsem vždy na chvíli

odstoupiti od okna, abych mohl njak vybíti

své pobouení.
Zatracená ženská! vzlykal jsem, pobíhaje

svtnicí, kousaje se do rt, zatínaje psti a

kopaje do židlí.

Pak jsem šel k tlocvinému emení a pt
minut jsem moil tlo gymnastikou. No —
jsem už takový blázen — polykal bych hezké

ženy, kdybych mohl — polykal

!

Potom jsem si vyhlédl z hospod v ulici nej-

vzhlednjší a do té jsem nkolikráte zapadl.

U piva se v echách všechno vyizuje, od-

haduje, posuzuje. as by v tom musil vzet,

abych se tady neho o svdném obrázku
z protjška nedomakal. (Pokraováni).

10
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PRAHA VERA A DNES.
\' z p o m í n k y a kresby n k o I i k a autor.

U'

I. NA PROMENÁD.
nejsilnjší z obruí, do nichž ochuzená královna

byla zakleta, praskla ped ticeti lety: tou

dobou poali totiž bourati hradby u Poíské brány.

ekalo se na tu práci dlouho. Roku 1867 bylo

eeno pokorn prosícím zástupcm msta pi ná-

vštv mocnáov, že Praha pestává býti pevností,

a hradbj' že se odevzdají obci. — Ale pak se pi-

hlásil erár s nenasytnými

píhradami na úední fa-

scikle a s nenasytnjší

ješt pokladnicí, a ten slovo

královské každou chvíli

vykládal jinak. Tou dobou

octli se zatím eši v ostré

oposici, a vlády vídeské
pro Prahu brousily jen

šavle a posílaly ízná roz-

hodnutí do zem, jejíž ne-

pokoj byl pokládán jen za

zpupné buiství.

Musilo se mnohokráte

ješt do V^ídn a dokonce

zase až ped trn — a

pak teprve baštám odzvo-

nili umírákem.
Od brány Poíské bý-

vala na hradbách prome-
náda až za Žitnou, za níž

poslední vstup byl již

dávno ztratil své nedli-

kátní jméno brány »Sviíí-

ské«. Stedovk ml zvyk

jmenovati vci jak byly.

Te byla prost Slepou,

ponvadž nevedla z msta,
nýbrž do velkého nádvoí
kasáren.

Promenádu na hradbách

nejprve prolomila státní dráha, která pod Žižkovem
pronikla do Prahy. Pvodn vedly koleje nkolika
oblouky v bašt, pak byly bašty v nádraží strženy

vbec. Jako pomnnka, na kterou se zapomnlo,
zbyl v mstském archivu královské veleobce pí-

semný závazek, že sp'áva železniní pes nádraží

pro pohodlí obecenstva zidí železnou lávku. e-
káme na ni podnes. V Praze vešly ovšem v za-

pomenutí slavnjší proklamace — pergameny se

pod nimi prohýbají, tžké peeti na nich pukají.

Na pruhu hradeb, stromy osázených, kei deko-

rovaných, bylo nkolik kaváren. Povstná byla ka-

ri
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várna »Bohemia«, stedisko nmeckého studentstva

v hernách
; stávala na bastionu, klerý sousedil s ná-

dvoi^im. Na bastionu pi Koské brán nad Václav-
ským námstím byla památná »aréna na hradbách«.
Ze Senovážného namésti (dnes Havlikova) vedla

do polí Nová brána, kdysi Horskou zvaná. Tudy
až do r. 1867 vodívali odsouzence k šibenici;

v stedovku na kopec, který dnes v Žižkov pe-
píná Havlíkova ulice, pozdji na vršek nad Ol-

šanskými hbitovy. Mimo hradby veejných sad
bylo málo. Nejoblíbenjší bývala

Kanálská zahrada, kterou hrab
Canal zídil a veejnému používání

odevzdal. Potupným nápisem bránil

jen vstupovati židm. í

V roce 1866 nezamstnaným
lidem dal upraviti návrší pi Letné

na sad purkmistr Blský. Jeho
energii také jest dkovati, že vznikl

tou dobou most, nesoucí jméno
panovníkovo. Jako vždy, vznikly

ve Vídni pekážky i proti tomuto
podniku Prahy. Když všecky byly

odstranny, navalen v cestu balvan

nejtžší. Kterási kancelá minister-

stva vojenství »z ohled strate-

gických* prohlásila se totiž proti

stavb. Blský zvdl o vyjádení
referentov díve, než se ocitl podpis

ministrv na listin. Noní schzi mstské rady

v Praze následovala druhého dne purkmistrova

rychlá jízda do Vidn a tu pak audience u mi-

nistra vojenství.

Blský pišel s radostným díkem. Slyšel prý

již, že ministerstvo svoluje k stavb mostu, který

ponese jméno — panovníkovo. Pekvapený
ministr díky pijal a téhož dne podepsán souhlas

vojenského eráru k stavb mostu, bez kterého

Praha již nemolila dýchat.

Karlovo námstí bylo tou dobou již parkem, ale

ten se tšil — hlavn v jižní ásti — vtšinou
jen pízni obecenstva ponkud podezelého. V hou-

štinách jeho mívala policie vydatné lovišt. Ani

20 let není tomu, co byl sad tento pemnn
v dnešní elegantní promenádu.

Když padaly již hradby tžce mstem získané

a draze eráru zaplacené, vyskytl se návrh, aby

místo mezi Hybernskou ulicí a Václavským ná-

mstím nebylo rozprodáno na staveništ, jak

se na radnici usnesli. Povstalo mocné hnutí, aby

tu byl zízen velký sad. Obecenstvo podpiso-

valo petice — novinái s Nerudou v ele ujali

se oste vci — až dobrá myšlénka zvítzila.

Ale ve Vídni. Ministerstvo vojenství položilo

zachování naznaené ásti pro veejný sad jako

podmínku do postupních listin. Nehnuli tou pod-

mínkou ani, kdož projektovali na cípu sadu nové

eské divadlo.

Souasn uinn byl první pokus v menším

parku v mst. Zvolen k tomu bývalý hbitov kolem

chrámu sv. Jindicha, ohraniený

šerednou zdí. Do hloubi nkolika

sáh musily motyky — nkolik

set for hlíny jalové a lidských

kostí odklizeno odtud — a po-

nvadž se sad velice všemu obe-

censtvu zalíbil, pokraováno v po-

kusech na jiných místech.

Královská obora zaínala tehdy

teprve u kižovatky silnic za dnešní

konenou stanicí elektrické dráhy.

Odtud do Holešovic táhla se jen

nudná pole. Ped tvrt stoletím dal

zemský výbor rozšíiti krásný park

i na tyto plochy.

Byl totiž tou dobou k delšímu

pobytu oekáván králevic Rudolf.

Hned za hradbami vlnilo se

ped ticeti lety ješt obilí, Jenopi

na levo od Koské brány svží

zele morušových strom maskovala vlhký hra-

dební pikop.

Obecenstvo za pkných nedlí rojilo se z bran,

ale vtšinou vyhledávalo jen místa nejbližší. Vy-
cházka do Kravína, do Bezovky poítala se již

k výletm.

Dlouho si nemohlo zvyknouti eské obecenstvo

na Královskou oboru. Šlechta a nmecká plutokra-

12
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cie ovládala dlouho tento pekrásný sad

svými ekypažemi, lokaji a svou výlu-
ností. Ani spojení koskou drahou nád-

herný park nepiblížilo Praze. Teprve velké

naše výstavy a posléze rychlá komunikace
elektrická nauila naše obecenstvo vyhle-

dávati astji tento boulonský lesík Prahy

Nmecké obecenstvo okupovalo hlavni

mstský sad u Mariánské ulice tak, že

se eským lidem v nm stýská. V tomto

ohledu ješt jsme pozadu. V elegantní

restauraci a na representaní promenád
mnohému eskému lovku jest ješt úzko.

Chodníky na Píkopech na píklad

patí ješt stále k výsadní domén n-
mecké menšiny. eši se cítí doma teprve na

Ferdinandov tíd a od njakého asu na

širokých chodnících Václavského námstí.

Soustavné procházení se na uritém

pruhu uliní dlažby je pražskoii speciali-

tou, o jaké jinde — mimo lázeská místa

— nemají zdání. Paížan projde jeden

boulevard po druhém, nedá-li pednost
židli u stoleku ped kavárnou.

Vlachové baví se na ulicích stojíce

v kroužcích, Nmci v íši jdou radji do

zahradních restaurací. Vždy i Ringstrasse

ve Vídni patí spíše cizincm.

Pražané mají pro své procházky takka
úední hodiny. Krásný svt ženský v ne-

dli ped dvanáctou ukazuje se na Ferdinandov
tíd a na Píkopech. Studentm a studentkám patí

tou dobou dolejší ple západní strany Václavského

námstí. K šesté hodin jsou skutená proeši na
týchž promenádách.

Moderní Praha každým rokem vyvolává však

.^^'^--^

již procházky nové. Každé pedmst! má již

representaní místo promenád a pokraující úpra-

vou eky pibývají vítané cesty na nových nábe-

žích. Nejdelší a nejzajímavjší bude ovšem prome-

náda na pravém behu, až Palackého nábeží na-

táhne se až do prlomu Vyšehradské skály.

Ticet let se o probití této kamenné hradby

jednalo. Dva geologové chtli vzíti jed na to, že

do trnácti dn po prokopání skála se smekne do

eky. Chodíme tunelem smle pes rok již —
skála se nehýbá. Spokojeností naplnni platíme za

toto hrdinství tím odvážnji — po krejcárku.

Brikci.

Z ESKÉHO ŽIVOTA.

-^ Naše prémie pekvupí letos svou originalitou.

Svému pedplatitelstvu, hlavní naší opoe, chtli

jsme osvditi svoji vdnost a proto dle vzoru

pedních paížských list pichystali jsme mu nemalý

dar. Vedle obrazové umlecké reprodukce Bémova
díla »Návrat z práce*, na kterou se piplácí

nepatrný peníz, vylosujeme letos úpln zdarma
mezi pedplatitele své umleckých originál, knih

a obraz za cenu pesahující 3000 korun. Prvnímu

šastn vylosovanému abonentu dostane se vzác-

ného díla, velké pvodní malby Václava Jansy
v cen 500 korun. Druhé ceny jsou dv; pražský

18
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pedplatitel Máje dostane abonentní vstupenku
do Národního divadla na saisonu 1906-7,

mimopražský pak knih skvostn vázaných
v cen této vstupenky. Dále se vylosuje 50 um-
leckých originál, nkolik set knih a p.

Umleckými originály pro slosováni to vybra-

nými zárove poskytujeme eskému obecenstvu

píležitost, aby veš;o v nejužší styk s pvodními

pracemi domácích výtvarník. Bližší zprávy jsou

v prospektu.

— Karel Klostermann bez odporu náleží k nej-

oblíbenjším eským spisovatelm. Hned prvními

pracemi svými belletristickými dovedl kolem sebe

shromážditi lakovou obec vdných a vrných
lená. že v ohledu tom málo má asi u nás sou-

pe. Šumava s grandiosní svou scenerii stala se nej-

vlastnjší doménou Klostermannovou. Odlud vyvážil

celou galerii rázovitých postav, jež jakoby vyr-
staly z rámce krajiného líeni, tak jsou životn

plastiké. V kráse západních našich hor pohra-

niních péro Klostermannovo jakoby hýilo roz-

koší, kterou srdce autorovo tlouklo pro kraj i lid,

s nimž mládí jeho srostlo. »Ze svta lesních

samot* — »V ráji šumavském* — tou se a tou
poád v nových a nových vydáních. — A nyní— ro-

mancier náš za pedmt studia svého vyhlédnul si

»Blata«, onenzvláštnísvérázný kraj jihoeský, který se

rozkládá od Hluboké smrem k Netolicm ;i Týnu.

Po dva roky Karel Klostermann tráví celé léto ve

vesnici Zlivi na lemu Bestevského rybníka v samém
stedu Blat. V pímých stycích s lidem tu žije,

jej sleduje v jeho všedním život i v jeho vzrušení,

z nho vybírá sob figury, aby rozestavil je po

šachovnici blatských rašelin, za nž, dle povsti

v lidu udržované, sedlák Kubáta dal svou hlavu.

Román »Mlhy na Blatech «, který se po-

dailo získati pro Máj a jímž zahajujeme IV. roník

našeho týdenníku, nese rozsáhlé doklady toho.

s jakým hlubokým porozumním po drahé své

horské Šumav Karel Klostermann zaboil se do

jihoeských, zádumivých rovinných Blat, z nichž

erpal námt k tomuto nejnovjšímu svému románu,

a s jakou láskou k nim pilnul. »Mám na mysli

ukázati eskému tenástvu pomry Blatského lidu

a jeho styky s knížecím porybním a lesním perso-

nálem, vylíiti pi tom život porybniný, jak po

stránce pírodní tak i hospodáské, a poukázati

k tomu, že oživeni legendy Kubatovské pisplo
k mravnímu jeho povznesení* — taio programová

slova vyjímáme z dopisu autora románu »Mlhy na

Blatech*. —
tenái Máje s radosti jist uvítali jméno Kloster-

mannovo v ele prvního ísla nové roní pouti Máje
— zájem jich bude stupÍTOván od ísla k íslu. —
— Pinášíme v ísle dnešním výbornou podobiznu

autorovu svižn kreslenou osvdeným již F. Snaj-

berkem — v píštím ísle pineseme robustní po-

stavu našeho romanciéra s mkkou, zrovna dtskou
duši, ve skupin typických figur blatských. Zr.

O Naše vyobrazení. Radu mladých umlc
uvedl již Máj dD eského svta. Dnes pedstupují

svými pracemi vedle známého již spolupracovníka

našeho F. Šnajberka ješt F.X. Naske, který

svžími obrázky provází feuilleton »Praha vera
a dnes*, aJ.Konpek, od nhož pineseme ješt
adu pražských prospekt.

Illustrováni Máje dje se, jak naši tenái vy-

pozorovali, zpsobem od jiných list odlišným.

Naše obrázky te.\t doplují. Netoužíme po va-
dní Máje mezi listy >obrázkové*, naše illustrace

vyvolány a ovládány jsou jedin a pouze slovným

obsahem. Ale pak piléhají. V tom spoívá též

kus zvláštní odlišnosti MAJE.

-^ Národní divadlo vstoupilo o prázdninách

v poslední rok správního šestiletí, na kteréž bylo

zadáno Spolenosti Národního divadla. U zemského
výboru nalézají se již žádosti dvou podnikatelstev,

ucházejících se o král. zem. divadlo pro nové ob-

dobí. Mimo Spolenost Nár. Divadla pedložilo žá-

dost i Spojené družstvo Národního divadla, vzniklé

z bývalého Družstva Nár. Divadla, Tylova sdružení

a ásti len ze Spolenosti Národního Divadla

vystoupivších.

Poátkem záí vynoily se zprávy, že zemský

výbor rozhodnutí o tchto žádostech oddálí do

února. Pro Spolenost Národního Divadla, kdyby

jí správa zemského ústavu nemla býti opt svena,
bylo by to nepopiratelnou výhodou. Ale vypravuje

se též, že toto oddálení je známkou, že ped ko-

neným rozhodnutím bude kompetentními orgány

dkladn vyšeteno, nejsou-li v programu obou

tábor nkteré momenty tak píbuzné, že by stály

za pokus sbližovací . . . Souasn se trousí zvsti,

že vzniká spolenost 8— lOlenná, která též na-

bídne svou podiiikavost zemskému výboru. Již se

šeptají zajímavá jména.

• • Do vídeských a moravských list chodí

se ode dávna mstít z Prahy lidé, kteí tu s vlastní

tvorbou zvrhli. Poslední dobou do nmeckého listu

napsal o eské literatue »studii« pán, jemuž se

veejn dokázalo, že ani zbla nerozuml z toho,

co z nminy — pekládal. V naznaené stati

hraje si na Mojžíše, kterému jedno pokolení národa

musí vymít, než se dostane do zaslíbené zem —
nmeckého uznání.

Bylo by smšno pikládati váhu naivnostem kaž-

dého z našich posér, ale za otázku pece jenom

stoji, kolik rzných mask a literárních mínní smí

mít u nás dobrodružný peletavec?

Mstské divadlo na Král. Vinohradech

mohlo by býti oteveno koncem msíce záí 1906,

jak bylo v stavebním programu. Stavba roste zcela

normáln. Ale nestane se tak ped Novým rokem

1907, ponvadž politicky vyškolení otcové tohoto

pedmstí nerozhodnou o zadání divadla díve,

dokud nebude známo, kdo bude v píštím šestiletí

spravovati .Xárodní divadlo.
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ÍSLO 1. M A J
RONÍK I\'

Akoli stavební orgánové a Knové mstské rady

zachovávají v otázce nového divadla mlení, na

kterém by i mniši Trapisté mohli si zakládati, pece

jenom vysvítá z rzných známek, že Kr. Vinohrady

na risiko obecního mšce hry podnikati nebudou.

Jevišt má na píklad pesn tytéž rozmry jako

scéna Národního divadla, a disposice zákulisní ko-

nají se až s úzkostlivostí tak, aby mohlo býti

v novém dom použito všeho píslušenství, kterým

disponuje »zlatá kaplika*.

O pípravách k samostatnému provádní her není

ani slechu. Neobjednávají se dekorace, neiní se

pípravy repertoární, nemluví se o prostedcích

k opateni nezbytného lundu. Vesms znamení, že

Kr. Vinohrady propjí své divadlo tomu, kdo bude

podnikatelem her v divadle Národním.

Ale z míst, kde se divadelní krm rovnají vždy
již na mísy, v posledních dnech pronikla podivná
zvst skulinou ve dveích dobe zamených. Zems^ký

výbor prý nedovolí správcm divadla Národního

podnikati též hry na nkterém jiném jevišti v Praze.

Proti tomu však mluví, že editel nmeckého di-

vadla smí hráli na pedmstí, a že eské divadlo

mívalo dlouhá léta filiálky mimo sted Prahy.

ím dkladnji o vci se pemýšlí, tím více se

zdá, že tato zpráva má jiný úel než referovati

o mínní zemského výboru. Je to spíše holubice,

která nese ratolest nadje, že po rozhodnutí zem-
ského výboru o zadání Národního divadla zbude
pro ty, kdož odejdou s prázdnem, divadelních sta-

rostí ješt dost. .

Svatovítská vž — to nastávající náš velký

umlecký problém. Rozstílený, nedobudovaný a

v základech pukající dóm dostal v dobách našeho
úpadku zatímní kryt. .\a steše objevily se cibulo-

vité vžiky a nedostavnou vž pikryli mdnou
helmicí, jejíž renaissanní konstrukce líbí se ovšem
mnohým archaeologm a architektm.

Když v šedesátých letech minulého vku bylo
opt zahájeno restaurování dómu a pozdji pikro-
eno k dobudování slavného chrámu, bylo odstra-

ováno bez okolk vše, co bylo nenáležitým pí-
lepkem. Architekt Mocker pi této práci neznal
žádného kompromissování. Ale nebyl prost strachu,

že k njakým ústupkm mohlo by dojíti, až jeho

ruce vychladnou, a proto spchal, pokud stavební

pokladnice dovolovala, aby již již stály ob západní
vže, a aby dobudoval vž hlavni.

Kalkuloval, že by bu z dvorních kruh nebo

z njaké úsporní komisse mohly pijíti návrhy,

aby hlavní lo byla kratší. Stavba by tu byla

ovšem levnjší a nestínila dležité zámecké kidlo.

Ale toto ubrání z plánu jím skonstruovaného po-

kládal za hích. Proto stavl ob vže díve než

lo. Ta byla potom nezbytností. A pak se pustil

hned do vže velké. Ale její základy byly tak

mlké a defekty zdiva jejího tak znané, že se

Mocker pi této práci píliš zdržel. Tak se zdržel,

že díve ducha vypustil, než ji dokonal.

Mockrova díla nástupcem stal se Kamil Hilbert.

Ten je si vdom, že vž bude vkovitým jeho

pomníkem. Proto iní pípravy s velikým drazem
a zejména se snaží, aby nevytýkalo se jemu, ím
se nyní odsuzuje Mockrova práce : stízlivé lpní

na studené korektnosti a školsky odmeném stylu.

A tu poíná víti v umleckých našich skupinách.

Ozývají se již hlasy, aby velká vž zstala, jak

jest. S renaissanní pilbou na gothickém tle,

nízká, nedovršená!

Stojíme asi ped velkým hnutím, snad ped agi-

taními projevy, hnvnými resolucemi a protesty.

U nás se tenice jinde již odbyté zopakuji vždy
pi každé píležitosti s vášnivosti, která je shušt-
njší, ponvadž eské vody tvoí doma neklidné ryb-

níky, ale žádné moe. Ing. K.

- František Kupka. S jednou z nejzajímavjších

osobnosti našeho dnešního umní seznámil nás

kolínský spolek »Neruda«, uspoádav výstavu prací

Fr. Kupky. V pkné úplnosti pedvedl jeho dílo

tak, že možno utvoiti si správné mínni o Kupkovi
lovku i umlci. Kouzlem silné osobnosti cítíte

se v ní podmanni, vidouce, že umlec sám pro-

cítil zde všechny otázky a problémy, jež horená
ruka vrhla na papír, že bolestný pošklebek jeho

kreseb je mu protestem i pomstou, a že je i uleh-

ením lovka sledujícího všechny zmatky doby,

jimž se ironicky smje.
Látka nepipoušu' objektivnost, povýšenost uml-

covu nad pedmt. Jeho satirické kresby jsou

zbran, sloužící potebám dne, jejichž tendence

pemáhá umní. To jedna polovice jeho díla, po-

pulárnjší a širokým vrstvám srozumitelnjší. Kupka
umlec pichází k slovu teprve v malbách, leptech

a kreslených komposicích, v nichž umlká stranník,

odpoívají drobné obchody a záležitosti dne, a

mluví básník a snílek, duše sklíená záhadami býti.

Ouam ad causám sumus? Pro tu jsme? Neko-
nená alej sfing, ztrnulých tváí, záhadných úsmv,
a v ní smutný poutník, který pod hvzdnatým nebem
kráí nejistým krokem Kam? Pro? I' V.

Roníku IV. íslo 1. vydáno dne 15. záí 11)05.

.M.\J vydává se každého patku o 8. hud. ranní v ad-
ministraci (Hraha, Š.pánskú ulice . .5.'i.) v íslech
o 16 stranách. Se sudými ísly vydávají se zárove
trnáctidenní sešity. Pedplácí se na tvrt roku K 2-.50

(poštou K 2-90>. —
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Tžký návrat.

vra se v život, chceš- li shlédnout ješt
rži svého mládí vonný pel

!

Nelze ! Za slzného oí dešt
už bych dálavy té nedošel

!

Nedojdeš li, pele, vra se peci,
neunavíš nohy ; letmo dál

!

Nelze! Léta na shrblém mém pleci,

zamlžen jest zrak, jenž ondy plál.

Pec se vra v ty kraje kvtné nhy

!

Nelze ! Bouí stal by se mj vzdech,
na adrech mám prachem šedé snhy,
erná mraná duše na kídlech.

V mlze.

Uak chorý pod poduškou zticha

kraj všechen mlhou pokryt leží,

jen parou nad rybníky vzdychá,

když adry severák mu bží.

Sám v sebe zabrán dumá, teskné,

jak nešastník, než prchá navždy
ped sluncem, jež se v nebi leskne,

z pout žití hnán v t sebevraždy.

Což nevzbudí se? ekej v klidu;

už zvolna nebesklon se jasní

a pracovnému v polích lidu —
slyš, skivan zpvný pozdrav básní.

K. LEGER:

Zavraždný purkmistr.
Povídka z dávnj'ch dob.

(Pokraovaní.)

1 radnici pak budiž ihned
zvoncem svolána obec
k porad. Ach, tžká to

byla chvíle ! Mordéi v

mst mezi klidným a

bohabojným obyvatel-

stvem, pokladna mst-
ská vyplenna, pee
ztracena! Zasmušile od
mrtvoly odcházeli páni.

Pak teprve ženám dovoleno odnésti mrtvého
pána do hoejší sín z temné komory. Ozýval

se pláem celý dm, picházeli sousedé a pí-

buzní, rozrušeni strašlivým neštstím, litovali

malého sirotka Reginu.

Pan Jan shledal klíe a odešel, aby brány

mstské sám vlastní rukou otevel (stídali se

konšelé v povinnosti té denn za tehdejší

doby neklidné). Za píkopem na valech jist

už ekají veni<ované hubujíce na pozdní otví-

rání bran, nebo den už byl.

Zatím konšel Petr s písaem znamenali, co

zboží rzného bylo v krám, aby nevzešla

škoda, nežli obec na radnici sirotkovi, opu-
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ÍSLO 2. M Á J RONÍK IV.

štné Regin, poruniky stanoví, kteí by zboží

jejího i práv dítte hájili.

Biici dva mstští u dvéí péi mli, aby

shluk zvdavého lidu z ulice až do domu
nevnikl.

• Neštstí! neštstí :« povzdychoval pan Petr,

marn se namáhaje utajit rozechvní, mrazilo

jej, a sáhllí po nem, prsty se mu tásly.

• Kdož by si byl pomyslil? Ješt vera s purk-

mistrem u Teštíka souseda jsme besedovali,

pan Saterna zdráv byl a vesel, a co navyvádl

!

A do rána bez ducha a studený na zemi ! .A kdo

jej Udávil? který zloinec ?«

Písa Jakub, vysoký, hubený, s obliejem

bezvousým a svraštlým, v erném barete

aksamitovém, ve stejném plášti, ale otelém
již, velice vážn hlavou pokyvoval, bradu hladil,

jakoby vousy hledal suchými prsty, a ochotn
pizvukoval mistru bevái : Neštstí ! neštstí

!

Tolik dobrých kop ztraceno! A pee! Oh,

lotík njaký to spáchal, jenž vdl, žef po-

kladna u purkmistra opatena. Poslední noc
vyíhal, dnes už poadem tob, pane Pete,

byl by pan Saterna pokladnu i pee ode-

vzdal.*

»A snad mne by byli zadávili — < spíše k sob
povzdychl konšel. Bezdky však opáil: »Jen

kdo to byl? Kdo? Který zloduch ?«

Rozvážn pravil písa: -Zde teba rozmyslu,

na všechno pozor mít. Zloinec dojista ukryt

je dosud ve mst í se svým lupem, teba se

postarat, aby z msta neunikl, a pak — v dou-

pti jej polapit, právu vydat a — pod me!«
Hubený písa rukou naznail tnutí katova

mee.
»lnu, — jen kdybychom jej jíž mli!« pro-

hodil pan Petr s jakousi nedvrou.
Ale písa všemi desíti prsty zatepetal: "Ne-

boj se, pane Pete, lapjme jej, uvidíš. Jen

chyte a obezele ! Do Žid na výzvdy po-

slat, jít dm od domu, chasu nejistou a zlé

povsti vzením v dusíku opatit. A Jecla žida

zavolat, slíbit mu odmnu dobrou a hojnou,

ten zajisté všechno vyslídí. Všechno ví, co

kde se hne!«

Za nimi ozval se pidušený, pisklavý smích.

Pan Petr uleknut otásl se a odplivl. »Ccrt t!«
zahuel.
V síni stál pikren malý, ošklivý židáek

s opelichanou tchoovicí na ryšavé hlav,
v odvu sedraném. Pronikavý pohled tka-
vých, divn svtélkujících oí byl nepíjemný.

Zdálo se, že se dívá lovku až nkam do

srdce, pod elem myšlenky zpytuje, v tajemství

se vtírá. Na rtech úzkých a bczkrevných stále

mu pohrával zlomyslný úšklebek

»Jecl! kde jsi se tu vzal?* udiven ptal se

písa.

»Vdl jsem, že na mne vzpomínáte, vzácní

páni!« uškliboval se mužík s kejklískými po-

klonami, •vdl jsem a pišel jsem, — po-

slušný služebník váš —

«

>A Belzebubv !« huel Petr, stále odplivuje.

Bál se ouku zlých oí.
"Byl jsem vera na trhu v Nymburce, —

noc jsem pespal v Mnichovicích u Ondeje
tkadlce. Dnes u mostu ekám ješt ped sví-

táním, až bránu otevrou, dlouho neotevel
pan Karták, — a už v brán slyšel jsem, že

purkmistra zabili, že pan Saterna mrtev. Skoda
ho, byl hodný pán, veselý a neskrblil, i mn,
ubohému židu, asem výdlku popál. Zabili

ho, — bda! .A kdo, pánové? kdo* Chytrá

oka židova se pimhuovala.
»To nám povz ty!« ekl pan Jakub. » Vra-

hové pokladnu mstskou vypáili, více než

sto kop je ztraceno í peeí stíbrná. Zlá vc
pro radu i celou obec. Pomžeš-lí ztracené

vyhledat, slušnou odmnu jist vyzískáš !-

»Pan písa jen na prospch obce pomýšlí,

služebník poctivý !« lichotil Jecl.

I když pochleboval a lísal se, úšklebek mu
nezmizel se rt.

».A lupi, bu kdo bu, tvrcen bude a do
kola vpleten!" rozhorloval se pan Jakub.

Jecl se usmíval. -Možno též, že bylo lupi
více."

»Proto tebe bereme na pomoc, Jecle, —
slyšíš? víme, že dovedeš hledati, chceš-li. Po-

mysli, že budeš dobe odmnn, a pii se!<

vybízel písa.

!>Hledej!« krátce ekl bevá Petr, jako když
honícího psa poštve. A Jecl opravdu zvedl

hlavu, pimhouil oi, jako by ve vzduchu
ichal, chíp se mu chvly. »Chtl bych vidt
místo, kde byl pan Satyáš zavraždn, « po-

žádal.

Vedli jej v komoru. Žid byste rozhlédl se

na všechny strany, do všech kout, í na po-

dlahu klekl, jakoby hledal šlépje lupi. Všeho
si všiml.

Lžko u stny bylo rozvalené, pikrývka
stržena na zem, bezpochyby tam byl purk-

mistr pepaden. Možno, že se bránil, ale ne

dlouho, nebylo nikde stopy po zápase. Svrchní

roucho pán Saternovo leželo pohozeno na
židli. Mstská truhlice kovaná silou byla ote-

vena, Jecl v zámku nalezl úlomek nože, —
prohlédl jej a uschoval. Pronikavé oi spoi-
nuly chvilku na míži v okn. Byla netknutá
a pevná. Na stole stály dva pohárky, v jednom
víno tmavé, ve druhém svtlejší. Jecl okusil

z obou, svtlé víno bylo sladké a koenné,
jak je ženy rády pijí. U pohárk leželo n-
kolik drobt, z medového peiva byly, z per-

níku sladkého. Když se Jecl shýbl, pod stolem

nalezl jantarový knoflík, ervená hedvábná
nitka byla v nm. Uschoval jej, a zdálo se,

že je s pátráním hotov, složil ruce kížem na
prsou a zamyslil se.

18



RONÍK IV. M A J ÍSLO 2.

• Nuže?« ptal se Jakub. S panem Petrem
dosud stáli u dveí jen mlky pozorujíce drob-

ného židák.i
• Mohl bj'ch hádat, pane písai, kdo tu byl,<

odpovdl Jecl, -nuž, kterým byla truhlice

otevena, je z tch, jaké já prodávám, však
víš. Mohl bych skoro íci, komu jsem jej pro-

dal, ale — « Jecl vztyil hubený prst, >ale tím

bychom snad pišli práv s cesty. Nebo ten

chlap, možno, byl pouhým nástrojem. Musíme
znát díve, kdo zde byl s panem Saternou

vera veer. eknu vám i to: byla zde paní,

— v kabátku erveném, hedvábném, s jantaro-

vými knoflíky, ernovlasá, kadeavá (vidíte,

zde na vyezávíiném lenochu židle zachytil se

jeden dlouhý vlásek její), se zuby zdravými,

které mohou chroupat tvrdý perník, ržová
ve tváích, nebo zvykla pít silné koenné
víno, a krásná, nebo pan Saterna ošklivé by
neastoval. Sama tu byla s ním!* Obliej

židv protáhl se jaksi, chíp se chvly, oi
svítily pod pivenými víky, opravdu velice

podobal se chrtu enichajícímu po zvi. »V-
dla ta paní, že bude .Saterna v noci zabit ?<

V úšklebku vycenil žluté, ídké zuby.

Písa Jakub s udivením zahledl se do svra-

štlé tváe mužíkovy, mistru bevái zdálo se,

že na svých zádech cítí pebíhat studený
prvan.

»Ty se domníváš, že ona paní — ?« zamyšlen
ekl Jakub.

»Nic nevím, pranic, ale dovím se, než slunce

zapadne !« v jakési horece odpovdl žid.

»Už, už by bžel jako oha po stop, pro-

kletý !« pomyslil si konšel Petr.

Snad i pan Jakub ml stejnou myšlenku,

zvedl ruku a okázal ke dveím : »Jdi tedy a

pospš! chytni jí!« pravil. Pitvorný mužík
hluboko se poklonil. »Bžím, pánové, bžím !«

a ruce zamnul. Proklouzl pootevenými dvemi.
>Pes! pes honicí!« opakoval konšel odplivuje.

Jecl prosmýkl se spšným, lasiím krokem
ulikou k židovské tvrti. Práv na rohu v se-

šlém, neúhledném dom byla jeho svtnice.

Dm na venek spustlý, u sín zrezavlá že-

lezná vrata, v oknech míže a zernalé oke-

nice, ale svtnika uvnit útulná, ano s pe-
pychem upravená. V pedsíni pod klenbou ml
Jecl jakousi skládku svého zboží, s kterým

po trzích obchodoval, byly tu nože a nžky,
šperky laciné, jehlice, stužky všeliké barevné,

zrcádka, pesky pozlacené i perle a korále na
nitích rozvšené po zdi. Tam odhodil starou,

sešlou tchoovici, s beder stáhl rozbitý pláš
a oddechnuv, protáhl drobné, neúhledné tlo.

Hubené tváe jeho s vlím výrazem zmnily
se, zjemnly, oí jakoby se zamlžily a ztra-

tily nepíjemn bodavý lesk.

Vešel potichu do svtnice. Dvma okny
svítilo podzimní slunko, jasná a veselá byla

svtnika, vše isto, nábytek pkný a ozdobný,
vystlané lžko dykytou zastené, po skíních

lesklé, mdné nádobí a džbány cínové díla

umlého, se stropu na etze visela stíbrná

lampa. A nejkrásnjší ozdobou Jeclovy svt-
niky byla jeho paní Golda. Když manžel
vešel, kleela odvrácena od nho u zelených

kamen, rozncujíc ohe.
»Goldo!« ekl jakousi nmecko-hebrejskou

smíšeninou, ale hlasem mkce pitlumeným.
»Goldo, víš-li, že purkmistr Satyáš je zabit?

zabit do rána —

<

Golda dmýchala celou sílou do žhavého
popele, aby plamen vznítila, tváe jí zrudly,

oi zaslzely — patrn pavým kouem. 'Sly-

šela j»i už o tom ?«

Vstala a nehledíc na muže, ekla: »Slyšela

jsem !« Hlas její drobátko se chvl. Na kamen-
nou misku nalila polévky, pidala skývu chleba

a kladouc na stl, ekla: >Snídej, chceš-li!«

Golda byla krasavice, štíhlá, tla zdravého,

kyprého, s potšením zadíval se na ni maliký
Jecl. Byla jeho nejdražším pokladem, vášnivou

láskou lpl na ní, slep oddaný a vdný za

to, že nhou svou i pvabem zdobí pusté dni

života jeho. Jecl nebyl mlád, nebyl zdráv —
a pece stala se mu manželkou i družkou.

Vdl dobe: byla poslušnou dcerou svých

rodi v bíd trávících neradostný vk, jejích

vle to byla, aby Golda, mladiká a neroz-

umná ješt, zaslíbila se muži chytrému a pod-

nikavému, který by zabezpeil jí lepší život,

nežli jaký poznala doma. Ale Golda byla

hodná, muži svému oddaná, jakoby nepozoro-

vala jeho vady, tlo shrbené, ple zaschlou

a sežloutlau, vzhled odporný a prošedivlé

kuery na skráních. (Pokraování.)
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JlRl Z WOJKOWlCZ:
Krásná zem.

í^rásná Zem lllusí, krásná, krásná

Tisícerými rukami touhy na dálku zobjimaná,

tisícerými ústy v keích horoucn na dálku zulíbaná

Krárná Zem lllusí, krásná, krásná

Hlava se v dlan kloní, smutná jak Nekonenost,
Horoucí Láska v ní zpívá, bolestná jako Vnost —
nikdy neukojená, nikdy nevyhojená —
samá a samá Nekonenost ....

Tam na Horách, tak marn vytoužených, —
tam na Horách, v tisíci nocí snných,
spí oné Zem Sen —
tušen, nespaten,
toužen, nedoten,
od srdcí Vností poranných ....

Tam, ano tam ....

Každého jitra tam slunce v tisíci odrazech svítí,

z kišíálných studánek sn chodí tam žízniví jeleni píti

a veer Vnost Hvzd tam Vným Ukojením plá

Tam, ano tam ....
bys chtla duše má ... .

Krásná, krásná Zem lllusí ...

EM. RYT. Z EKOVA:
U krbu Francie.

Nkolik eských pohled a vzpomínek.

(Pokraování.)

estoupil jsem po šesté

hodin veerní z ko-
vové výhn, v niž byl

se promnil náš vlak
letící žhavý'mi plánmi
Champagne, na nádraží

Východním. Bylo ve
vlaku tak dusno, že
i elegantní Paížané
svlékali v kupé ka-

báty a odkládali límeky . . . Vcházeje v Pa-
íži pod kopuli ohromného perronu nemohl
jsem se ubrániti vzpomínkám na zimní vlahý
veer dne 25. února 1902, kdy tisíce Paížan
vítalo pražskou delegaci ke slavnostem Victora
Huga pibyvší. Dnes bylo na nádraží tom
tém klidno. Kdo by te jel do Paíže?

V Paíži, dne 27. ervence 1905.

Vsedl jsem do drožky a obnaživ hlavu ne-

chal jsem se ovívati tím teplým veerním
vzduchem Paíže, zvláštní omamivou smsí,
jež pipomíná huivý, davem a zbožím pe-
plnný bazar, cirkus plný koiístva a salon
navonných žen. Jel jsem do staré úzké ulice de
Valois u Palais Royal, bývalého sídla smlých
sn velikého kardinála, která je mi tak milá
— jest odtud blízko do Komedie i do sídla

eckých boh v Louvr i do píjemného parku,

kde níval roku 1789 Camille Desmoulins.
V hotelu mne uvítali jako starého známého

;

napsal jsem ihned pozdravný list pí. .^Xdam.

Cekaly mne tu již listy nkterých paížských
pátel — list bývalého syndika paížského p.

Gaye, který si piedsevzal rok co rok navští-

viti echy, dopis bývalého presidenta muni-
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cipální rady p. Armanda Grébauvala,
datovaný z Aix-les Bains v patriarchálním Sa-

vojsku, v nmž mi píše, že pibude do Paíže
pouze na dva ti dny k výronímu rozdílení

cen ve školách, velý list mého drahého Cé-
sara Caira z polního táboru dlosteleckého
v Pontarlier ve svžích horách jurských na
ece Doubs na samé hranici švýcarské, a

psaní zlatého pítele Slovan p. Louis Le-
gera, zvoucí mne na zítek ra obd do ho-

telu Uených Spoleností v ulici Danton u

fontány sv. Michaela, kde p. Leger obdvává
tikráte v témdni. Dopis konil eskou dolož-

kou >Váš upímný pítel* — — — — —

Za dusného letního veera podobaly se ne-

smírné galerie Palais-Royalu spíše mlelivým
chodbám gigantického kláštera než bazaru

velkomsta. Živá duše nestanula pjed výkladní

skíní plnou emailových kíž estné Legie,

akademických palem a ád všech národ a

všech barev — lidé zmírali vedrem a chla-

divý »bock« byl jim milejší než ády celého

svta: nikdo se neusmíval ped výkladem
papímika, kde byla nová kolekce pohlednic

s bizarními karikaturami všech suverén v mi-

niaturních smšných uniformách z opravdo-

vého sukna ; nikdo neliltal zrakem fotografie

nahých žen. nikdo nevybíral medaille s krás-

nými reliéfy Panny Orleanské. nikdo nepro-

bíral se ve sbírkách klassik a romantik,
nikdo nesledoval smutnou kurtisánu cupající

drobným krokem v šustivých hedvábných ša-

tech . . .

Usedl jsem na pletenou židli na prostran-

ství ped velikým vodojemem. V mlze duho-
vého drobného dešt, chvjíce se nad hui-
vými proudy tryskajících kištálových vod,

chladili se ve vlhkém písku psi a dti . . .

milenci pisedali až k samé mramorové ovrub
bassinu laškujíce a smjíce se — strážcové

mravnosti našich sad byli by pohoršeni in-

timními skupinami tch volných dívek a ve-

selých muž . . Celá Paíž jest u moe, ve
Švýcarsku, v Pyrenejích a v Alpách — až

na ty dva ti miliony chuas, jimž nezbývá
než kousek parku a chlad vodotrysk po
denní robot pozd na veer. Krásné jest za-

kládati pro dti chudých a celý den ujame-
ných rodi na venkov v sousedství velikých

mst takové útulky jako jest La Pouponnire
u Versailles, kde jsou pijímáni kojenci a malé
dítky v ošetování — nebo osielými jsou

asto dti, které nejsou sirotami . . . Drnkot
piana a šum povdomého hovoru ... Z ma-
lého altánku u hospdky Svobodovy, kde má
útoišt eský Sokol, nmecká Lyra a ješt
njaký švýcarský spolek, ozval se eský ho-

vor. Neodolal jsem .

po rodné mluv
Zastesklo se mi náhle

v Paíži, dne 28. ervence.

Pan Louis Leger, jenž si zbudoval již

nehynoucí pomník ve svt slovanském svými
spisy, pedsevzal si, že vybuduje pomník sku-

tený. Za figuru pomníku vyvolil si romanti-

ckého eského krále Jana. Místo — Kresak.
Historická událost — hrdinná smrt krále a e-
ských pán ve službách Francie r. 1346.

Ped temi lety ve veejné schzi pti Aka-

demií Paížského Institutu peetl pan Leger

svou práci : Bitva u Kresaku dle eských pra-

men. A hned po schzi pihlásili se první

nadšení subskribenti. Básníci, umlci a uenci.

Pan Leger neváhal a zídil komitéty: v Paíži,

v Amiens a v Abbéville. Vydal provolání:

»Mimo starobylý kamenný kíž, zvaný »Ceský

kíž* — Croix de Bohéme — jenž nikterak

není chránn a jenž ani nápisem není oznaen,
žádný památník nepipomíná žalnou událost

ze dne 26. srpna 1346 v údolí Maye, ani

jména bojovník eských a lucemburských,

kteí v družin svého pána nalezli zde smrt

pro P>ancii.

Nikdy není pozd na splacení dluhu vd-
nosti.

Francie, opuštna nedávno v bolestných

zkouškách tmi, na nž právem mohla spolé-

hati, Francie jest povinna, aby se rozpomenula

na ty, kteí jí pomocí svou byli pispli v tž-

kých dobách minulých . . .<

A živým eským hovorem, jemuž tak vý-

born slušel francouzský ohei, vypravoval mi

pan Leger celou epopeji svého tažení. Vzpo-

mínky dojemné, rozmarné i — nevlídné. Tam
a tam, v té a té zemi nedostal p. Leger arii

odpovdi, když pídil se po peeti lucemburské,

ten a onen umlec na list jeho jakoby byl za-

pomnl, tam a tam píspvek mu neposlali.

>Na ti sta dopis musil jsem vlastní rukou

napsati a rozeslati, tí cesty vykonati, jednu

do Pikardie a dv do Lucemburska . . . Ach,

jsem rád, že jsem konen u cíle !«

A tak pan Leger s pomocí p. Laira, lena

Institutu, zvítzil

:

Na poli u Kresaku-Estrées, kde padl Jan

a kde bojoval i rann byl náš Karel, krásn
jest dnes opraven a na mohylu vytýen staro-

bylý kamenný kíž »Croíx de Bohéme*^ a

dobrý fará oné ddiny p. A r m a n d každé

nedle po mši svaté pipomíná pikardským

sedlákm význam eského kíže a vypravuje

jim pohádku: ^-Byl jednou jeden král . . .

A ten král í jeho rytíi položili na vašich

polích, sedláci, život svj za Francii. Tam,
kde král ten klesl s kon. stojí od starodávna

kamenný kíž . . .«
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v Kresaku samém na námstí stojí nyní

kamenný památník, jenž dne 1. íjna bude
odhalen. •Toho dne zvolám, « naden pravil

p. Leger, nalévaje mi íši šampaského, ,Exegi

monumentm :•«

*

V ulici Helder, v elegantní tvrti Velké

Opery a boulevard, na dom . 14. hlásá

•malá mramorová deska se zlatým nápisem :

L'Energie Fran9aise. Náš znamenitý pí-

tel p. Chéradame ujal se od nového roku

ízeni týdenního listu, jenž strun, vj'stižn

a nestrann podává pehled politických a kul-

turních událostí P>ancie i ostatního svta a

eským vcem vnuje soustavnou pozornost.

Pro svoje echotilství jest pan Chéradame
v paížských kruzích všeobecn znám a již

roku 1900. pedstavil mi jej pan Sorel, slavný

autor díla » Evropa a revoluce francouzská*,

ve svém salon v paláci lucemburském žer-

tovnými slovy: »Monsieur Chéradame — mais
c'est un Tchque!« — Není muže v dnešním
žurnalismu francouzském, jenž by byl podrob-

nji zpraven o každém sebe utajenjším hnutí

proudu velkonmeckého — pro své informace

a k navázáni styk osobních podniká p. Ché-
radame veliké a nákladné cestj' do ciziny.

Jest z té mladé politické školy^ francouzské,

jež piln poíná cesto\-ati. Do ech a na Rus
vykonal p. Chéradame cest nkolik. Krátce

ped vypuknutím války japonsko-ruské vydal
se mj pítel na cestu kolem svta, jež trvala

déle než rok, a pobyl zejména delší as v Za-
ponsku a Mandžursku.

Neleká se obtí — z vlastních prostedk
vydal na tuto cestu 28.000 frank. Výsledkem
jeho studií bude zajímavá a práv dokonená
kniha: Válka rusko-žaponská. Jako všichni

Francouzi, jest i p. Chéradame pítelem rych-

lého rozhodnutí, rychlého inu a pravého vy-

užitkování asu a píležitosti. »Se Slovany,

k nimž tolik lnu, ml jsem leckdy potíže* —
pravil starostliv p. Chéradame, »co dopis
jsem rozeslal a co krok podnik!, než jsem
docílil aspo — výmny ruských asopis.
Vyžadovalo to tí tvrti roku. Ach, kdyby byl

živ .Strossmayer, ten by mn byl dobe po-

rozuml . . . ! Seznámím vás se Slovanem —
mám zde návštvu z Vladivostoku,< dodal

mj pítel — i poznal jsem p. Komorského,
redaktora "Vstníku Východu.* (Vostonyj
Vstník.)

*

Odpoledne jsem strávil opt s p. Legerem
a p. Lairem, na slovo vzatým znalcem války
francouzskoanglické, jenž pipravuje nyní
svazek o bitv u Kresaku. Tito pánové oe-

kávali mne ve starobylých síních Richelieu-

ova Institutu, kde vládne dosud etiketa z doby
Ludvíka XIV. Prohlédli jsme obrovskou kni-

hovnu, kde usmívá se tiše ze svého kouta
v božské ironii nahý staecký' Voltaire, prošli

jsme zbožn síní, kde práv zasedala njaká
sekce Academie des inscriptions, nahlédl jsem
v práce týkající se opravy rukopisu a jazyka
francouzského, a pak s úctou vkroili jsme do
sín tyiceti nesmrtelných — kesla byla ne-

obsazena a šerem staré sín prokmitaly jemné,
tlumené barvy gobelín. A p. Leger vykládal

jadrnou eštinou, kde který nesmrtclnik sedí

a p., tak že byl jsem v illusi, že palác Insti-

tutu stal se pes noc eskou uenou spole-
ností. Šedé hlavy akademik a len Institutu

zdvihaly se v síních nad uenými folianty a

kývaly pátelsky na pozdrav panu Legerovi,

>konsulu všeslovanskému v Paíži-. »Máme
zde již za tch nkolik set let takový šik po-

prsí našich výteník z kararského mramoru,
že sín naše nestaí. Mnohá sláva jest již na
pd a leckterá dokonce i ve sklep . . . «

Po veei v elegantním restaurantu na bou-

levard de la Madeleine, plném zrcadel a kvtin,
zavedl mne pan , * , na pole Elysejská do
Zahrady Paížské. Byl tam mezi diváky celý

svt — uprášení Nmci touristé, klackovití

anglití mladíci s epicemi, pespíliš vyže-

hlení a vystrojení ernoši. . . Krásná žena tan-

ila na lan a pak zvolna, svdn a vábn
se svlékala z pavuinov hebkého odvu . . .

Cinematograph pedvádl nekonenou adu ži-

vých obraz z války žaponské, hudba hrála

žaponský pochod. Na písité pšin toící se

kolem bílého pavilonu, kde hráli falešní cigáni

své nevázané melodie, pyšníce se v ervených
a zlatými šrami vyšoených kabátech, na
té písité pšin, lemované adou kesel,

v luzném osvtlení nesetných barevných
lampión a v kížovém ohni pohled mladých
i starých svták, cupala drobná loutka odná
evropskou hedvábnou robou — oka jí sebe-

vdom blýskala a hrdost jevila se v každém
pohybu. Elegantní Evropan, dvorn ji vedoucí,
byl vedle ní osobou zcela podružnou. Ža-
ponka. Svt promenujících po ní se ohlíží a

šepcc

:

— Cest une Japonaise — elle est trés gen-

tiUe!

Ó, býti díttem vítzného národa i

V hotelu nalezl jsem depeši mistra Rodina
a telegram i list pí. Adam: »ekám Vás zítra.«

(Pokraování.)

^ (Si ^
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VÁCLAV STECH: Pedmstský Boccaccio.
z povídek Jlehkoinyslného lovka.

(Pokraovaní.)

hospod však mleli je-

nom o jednom složení.

Obecní politiku drtili tu

na prach, al mouky
v tom melivu bylo

málo — skoro jen otru-

by pomlouvání. Bylo
mi až k umeni lho-

stejno, jak tu zažehná-
vali otce msta, slavnou

radu a pana starostu.

Bylo to hnízdo plné oposiních vos, které

mly zálusk na radniní med — tady se ostila

žíhadla pro klubovní porady, schze a mani-
festy. A nadávalo se tu na eminenc!
Jenom tolik jsem vyzískal, že jsem se tu

sblížil s panem domácím, vedle jehož bytu
v mezanínu byl mj pohodlný pokojík s kou-
pelkou. Ode dne svého pisthování spatil

jsem ho tak po druhé. Piznal se mi již pi
první sklenici, že má rozsáhlý obchod se sta-

vebními hmotami. Kdybych se pustil nkdy
do stavby —• nedopouštj Hospodin! — slíbil

mi dodati kamen, cihly, vápno, písek, dlažbu,

tašky, cement a železo za ceny, pod které ne-

mže prý nikdo na kontinentu.

Mj domácí podobal se spíše jatenému
než obchodníku. Na svých plecích unesl by
lehce volskou tvrt. Maliká oka v masité

tvái, hubený knírek, cestika v ídkém vlasu,

malá hlava tém bez krku, paže jako ramena
moské chobotnice — ruka s malými, tlu-

stými prsty — to byl tak model pro karika-

turu. Obchodník — píslušník mého stavu —
ten by ml býti jako vysoustruhován. Tento
lovk mohl utéci jen z jatek, ímž nechci
nijak dotýkati se muž práce, kteí tudy vodí

skot k našemu dobru.
Na hezký protjšek eí jsme se nedostali.

Prala se tu z jedné vody hned na isto strana

na pedmstí vládnoucí, o které se pronášely
takové domnnky, že by mly dva okresní

soudy rok co dlat, než by reputaci zde za
jediný veer poškozené louhem svého ízení
dodaly jakés takés apretury.

O ženské s nedopiatým žívtkem nedovdl
jsem se tedy nic. Svého domácího, který za
celý veer se zvláštním drazem asi deset-

kráte pipomenul, že obec od nho nekoupila

dosud ani putýnku vápna, již zcela opatrnou
zmínkou, že je tu v ulici dost hezkých žen-

ských, zbyten jsem rozilil. Odbroukl mi,

že na ženské kašle

Protiva. Jeho nitro je dle toho jen plno

cementu a lámaného kamení — vagón chyte

koupených cihel je mu milejší než krásná
ženská — hlupákovi. Div si na mne nebroukl.

Mohu já za to, že máš již srdce zvadlé jako
bramborová na — mohu za to, že jsi se asi

oženil jako mj starý — že jsi si uvázal na krk
njakou ochechuli proto jen asi. že mla uzlík

záloženských knížek? Jen tak jsi se beztoho
dostal z porážky — chlape — kde jsi býky
posílal na pekáe.
Tak mne to rozladilo, že jsem šel dom

z pivnice díve než domácí.
Kašleš na ženské? Já zase na tvou místní

politiku. Ano — ano — tebe by mli posadit

na radnici — bichái ! Abys z obecního mšce
špikoval si brašnu, ve které se každou chvíli

hrabeš v desítkách jako v krájeném tabáku.

Když jsem zalomozíl klíem v domovních
dveích, ohlédl jsem se na okno svého krás-

ného vis a vis. U všech všudy — vidl jsem
dobe? Krajková záslona se zavlnila a pod
ní vyhlédla ženská hlava. Sáhl jsem po klo-

bouku •— chtl jsem se odmniti za toto pot-
šení elegantní poklonou — ale jako když my-
ška zmizí v doupti — záslona se zachvla
a okno osielo.

Zatracená ženská! Pobouilo mne to tak,

že jsem si polohlasit na akustickém scho-

dišti zahvízdal nkolik takt ohnivé »Funiculi-

funicula !<

A než jsem šel na kut, musil jsem do
tlocviného emení, abych rozilení zahnal
ostrým cvikem. Ped spaním znamenitý pro-

stedek. Lepší než masáž.

n.

Po dva dny na to neukázala se panika
u okna. Tetího dne za to nkolikráte. Ale
podivná vc: zase pejíždla oima okna —
ale s jakousi úmyslností — skoro možno
íci vzdorovitostí minula mé.

Nakroutíl jsem si kníry a vyložil se z okna.

Neslýchaný úinek!
Jako když se vedle koroptvího hnízda šlápne

— tak odletla od okna. Pi tom nedopjatý

knoflíek prudce spoádala a zamraila se.

Na štstí jsem starý lovec. Takhle koketují

zvlášt rafinované ženské. Dráždí — dráždí —
Vedle mne pirazili okno. Ach — už jsem

byl doma. Koukal asi mj domácí, panika
ho shlédla — to ped ním srazila okenní kídla
— jemu platilo zamraení— ped ním dopiala

živtek. Zná ho asi, ví, jak soudí o ženských,
ví, že má rozum zaplácány maltou, ano — ano
— k nmu se otáela zády. To chápu —
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takováhle bytstka má na jinaí rytíe zálusk
— té beka cementu neimponuje.

Vytrval jsem u okna a kroutil kníry až

k oboí. Aby vidla, že rozumím.

Anebo se jí dokonce v okn vedle mne —
zjevila naše paní domácí? Bába dle všeho
s bradavicemi na nose — látající asi pro-

denou patu vyrudlé punochy. — —

?

Brrrr! To bych také utíkal.

Za chvíli mi pinesla domovnice njaký
úední tiskopis. Náramný spch je prý na nj.

Slavný úad musí honem honem vdt adu
dat o mé vzácnosti.

Vyplnil jsem rubriky se znanými obtížemi.

Bylo mi shledávati data ze všech možných
lejster. Domovnice, která ke mn odskoila
z prádelny, nedokala se listiny vbec. Proto

jsem, odcházeje z domova, musil s listinou

sám k domácímu.
Když se zvoneek u jeho dveí rozjeel,

cvaklo brzy za mosaznou mížku špehýrky,
pak zarachotil klí — dvée se rozlétly —

Pro všechno na svt ! Zajikl jsem se —
dech jsem nemohl popadnout — zavrávoral

jsem. Zjevila se mi ženská, jaké chodí už
snad jenom v románech. Krové andlští!
taje z vašeho regimentu — pomyslil jsem si

— ale slova jsem mocen nebyl. Ješt že mi
ruka, od dtství k zdvoilosti urená neselhala.

Instiktivn zabloudila ke klobouku.
Ale první promluvil usmívající se andlíek.

»Rate si páti ?« jako když zakoncertuje na
e strun, zalahodilo mi v uchu.

»Sleno — rate dovolit — rate odpustit
— rate « no hloup jako primánek kok-
tal jsem u dveí své jméno a píinu svého
píchodu Ze mže mít takový huá tak lí-

beznou dcerušku — ne — to by mi nebylo
napadlo, kdybych byl živ sto let.

»Mj muž není doma — ale rate tu blan-

ket jenom nechat !« znlo zase v sladkých
pasážích.

Mámení a kouzla! To je jeho žena! To je

žena mého domácího — lovka s rozvae-
ným obliejem, s hovzí plecí, s oima za-

bhlýma do vrásitých víek ! Tuto rži utrhla

nkde jeho brutální ruka a drze si ji pitkla
k umounnému límci, plnému vápenného
prachu a mastných skvrn.

Tato ženská, v lehkém blostném živtku,
v nmž se zmítala bujná adra, s krajkovou

zástrkou vdechnutou na trikotovou sukni, opí-

nající pružné boky, tato knžna prchlá z pohádky,
s malou rukou a blostným zápstím — toto

stvoení vonící mládím — to že objímá a líbá

onoho sprosáka, mazlí se v jeho pleši, hladí

jeho ruce, pipomínající žabí konetiny — kde
je — abych ho uhodil pes hlavu, tydatce,

který

aby jí ozdobil svj nevkusný kvtiná - .. ^e

je? kde je?

Takhle jsem se ptal ješt, když už jsem
ml pedmstí za zády. Jak jsem se z nho
dostal — toho jsem se v pamti své nedo-
hrabal. Jenom tolik mi utkvlo v pamti, že

se na mne usmála jako na dít, když mne
elegantním úklonem hlavy propouštla Já se

musil tváiti jako topící se štn, které se

neprávem domnívá, že umí plavat.

V kancelái bylo k ukousání. Kdo se mne
na nco optal, dostal hrubiánství. Starému
jsem ekl nco tak nepíjemného, že bouchl
sklennými dvemi až se tabulka rozlítla.

Nemají mne dráždit — když jsem pln zou-
falství, že jsem se tak bídn presentoval, ped
takovou ženou — takovou ženou

!

Já, který tolik hla\' zmámil svými pohledy,

kroucením kníru, vybranými postoji a elegantní

eí! Nábojnici mám nabitou frázemi vyzkou-
šenými v ohních — odstelil jsem mladíky,
kteí mli universitu, v kapse doktorské di-

plomy, dstojník jsem se nelekl — pro kaž-

dou la jsem našel hned pravou patronu —
a tady tak bídn propadnu — tak ohavn se

shroutím ! Pral bych se s kýmkoli — neradím
nikomu, aby mne dnes vyzývav oslovil, aby
mi nevlídn odpovdl — kdyby to byl i šéf,

hodím po nm kalamáem

!

Tiskopis jsem vyplnil chybn. Napsal jsem,

že jsem se narodil letošního roku. Když jsem
se po obd vracel dom, zahrel klí ve

dveích u domácích, a v nich se objevila krásná

paní s archem v ruce. Zasmála se jako hrdlika
a upozornila mne na chybu. Vidla asi oknem,
že picházím.

Políbil jsem jí za to ruku. A když mne
pobídla, abych vstoupil k nim, že mohu opra-

vit omyl ihned, už jsem byl v plném užívání

své elegance a svých vyzkoušených atitud.

I Pokraováni.)
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KAREL KLOSTERMANN:

Mlhy na Blatech.
Komán.

(Pokraování.)

a, zmnily se asy! Ne-
vládnou více na Von-
drovském dvoe blíže

Bezdrevské hráze, od-
kud se vládlo po sta-

letí porobenému selské-

mu lidu, bezcitní, ome-
zení karabáníci, po-
chopové a drábi, kteí
tak podivn svým jed-

náním a vystupováním illustrovali povídání

o zlatých starých asech, ba, spravují veškeren

velkostatek, rozsáhlý majetek knížecí, úad-
níci intelligentní, vzdlaní a osvícení, kteí

dobe pochopili, že právní zásada: »každému
své!< nejlépe poslouží zájmm a zdaru pan-

ství. Pomr dobrého sousedství lépe poslouží

než spory a útisky. Rolnictvo zámožné, ne-

závislé, mravn povznesené ukáže se býti

lepším sousedem než ožebraená, znemrav-
nlá chátra, tu podlézavá onde zbujná a zlo-

myslná. O tom, budiž za to Bohu chvála! —
jak držitelé velkostatk tak i opravdov vzd-
laná ást jich úadnictva — a ta dnešního
dne je rozhodn u vtšin a dává smr —
dávno jsou pesvdeni. Teba pouze, aby po
vky živená vzájemná, asto niím neodvod-
nná nedvra na dobro pestala. K tomu
pracuj, kdokoli povolán! — vždy zájmy všech,

kdož spolenou matku pdu vzdlávají a z jejích

dar žijí, jsou totožný a pi vzájemné dobré

vli všecky nahodilé a asto jen domnlé ne-

shody a protivy urovnati a odkliditi lze ... .

Když tedy rozhodnut jest staletý spor o Krá-

lovská Zbudovská Blata, pásli na nich a uží-

vali jích nahoe jmenované obce po adu let

spolenou, nerozdílnou rukou, jakož už iní-

valy, dokud spor ješt trval. Teprve pozdji,

asi zaátkem let osmdesátých, pikroeno
k dalšímu dlení mezi jednotlivé starousedlíky,

z nichž nyní každý má na nich svj podíl,

z nhož sklízí bujnou trávu, pokud jich ne-

promnil v pole, a z nhož tu a tam i drnu
a hlíny dobývá. S tch as, jak už nazna-
eno, spolená pastva ko, bravu a hus pe-
stala, a jen na podzim se do Blat vyhánjí
stáda skotu. Poesie híbk (t. j. pasák ko) a

husák vzala za své, ale vná poesie pírody,

nekonen rozmanitá pestrost, jimž matika
všeho tvorstva bez ustání se mnící háv svj
zdobí, oj, ta i na dále zstala. Jen vnímavých
oí teba, aby lovk jí vezde postehl, teba
lide nevidomí mu ekli, že marn by ji hledal

v tchto jednotvárných rovinách.

V dob, kde poíná naše historie, v er-
venci roku 187', nebylo ješt provedeno po-
slední rozdlení Blat, a za žloutnoucími lány

ozimnimi, za zelenými dotud jami, sbíhají-

cími severn od cesty duby vysázené po hrázi

Volešku rybníka, cesty hlinité, plné vyschlých
kaluží, v nichž kola projedších tudy povoz
zstavila hluboké rýhy, bleia se v mihotavé
dáli nesetná stáda htiSr Vzduch jako by se

tetelil v žhavém dechu rozpálené celodenním
žárem ploché pdy, které nikde se nedostá-

valo stínu a jejíž pažit sežloutl, zhndl, místy

dokonce zernal; jen tam, kde zbyly louže a

podle toku vod potoka, v ramena se rozbí-

hajícího, zelenala se tráva, bujelo sítí a rá-

kosí, kupily se koviny, vypínaly se ídce ro-

stoucí vrby a topoly.

Po této cest, spojující Pašice s Plástovi-

cemi ubíral se lichý starší muž, zvolna krá-

eje proti chýlícímu se slunci, jež jako ohromná
rudá koule stálo nad sinými horami vní-
cími obzor. Vysoká, ponkuíi hubená postava

jeho trochu ku pedu se klonila: chze lo-
vka, jenž mnoho pracoval, mnoho a tžce
se lopotil. Do brunátná osmáhlý obliej ostiých,

skoro tvrdých rys, nedbale oholený, ponkud
pimhouené oi, velké, opálené ruce, odv
režná košile, obuv slamný širák na hlav,

jedním slovem : celý jeho zevnjšek prozra-

zoval zejm, jakého druhu práce konal. Blat-

ský sedlák typického rázu. Nepospíchal, každou
chvíli se zastavoval, v právo v levo se zadí-

vával ; astji v právo, do žirných polních

lán, do Blat, za Blata, kde zahaleny polou

v závoji lehounkých par a poínajícího ve-

erního soumraku, nové a nové lány se roz-

kládaly, kde zraky odpoívaly na bílých dvor-

cích, na ervených stechách statk, na ze-

leni sadv etných vesnic a ddin blatských

i zablatských ; v levo pak, k jihu, kam jen

tu a tam pohledem zabrousil, rozlívala se ši-

roká hladina Volešku rybníka, rákosím vrou-

bená a prorostlá, nehybná jako roztavený kov,

sívosiná, nad níž poletovaly houfy blavých,

povykujících rack, po níž tiše plovala

stáda divokých kachen. Vidl ty i ony, zra-

kem jich nesledoval, jen tu onde man, opo-

vržliv, tém zlostn rukou máchnul, jako by

sám s sebou hovoil.

Došel k samým Plástovicm, k prvním cha-

lupám této bohaté, úhledné vesnice. Kamenná
hradba vroubila na právo cestu, za hradbou,

podepíraje se o ni, stál lovk, padesátník

jako on, jenž již drahnou chvílí na picháze-
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jícího pvé oi upíral. Byl ponkud menší jeho,

ale silnjší, ramenatjší. Na hlav, která je-

din pes hradbu nla, ml podobný slamný
širák, starý, od slunce do šedá spálený, pro-

pocený, dlouhým užíváním úpln z formy

vyšlý; neml na sob ani kabátu ani vesty;

ušpinná, potem prosáklá, na krku a na prsou

otevená režná košile lepila se na plece a ra-

mena.
"•Jakube ?« zvolal pojednou na pi-íchozího,

jenž, bera se mimo, pohroužen v myšlenky,

nebyl se ho povšiml, ba, ani ho nespatil.

Oslovený sebou trhl.

>Aj, Jouzo, heleme!'
Pistoupil blíže, peje dobrého veera. Muž

za hradbou se vzpímil.
• Dejžto Pánbu !« odpovdl; »peju taky. Co

pak t sem vede? i jdeš dále, snad do Selce

k bratrovi?*

•Nejdu do Selce. .Sem jdu. k tob mám na-

míeno, Jouzo."

»Nu, a ?«

»Kakraholtské parno dnes. Už by, na mou
vru, trochu vláhy neškodilo. Potom by zas

mohlo být hezky, až by žn zaaly. Stojí

pkn všecko, jae lip než ozimy, jen to Kup-
ko'ic žito se mi nelíbí.

«

»Špatné semeno, Jakube! ek' jsem mu to

hned, jak na podzim zašíval. Chtl to ošidit,

ošidilo jeho. Nu, nevil, smál se! Byl na
studiích, rozumí všemu lip. — Nu, a co mi
neseš? posloužím ti ním?*

»Nu, víš, jen tak jdu. Promluvit se chce.

Teba poradíš. Jak pak, že se t ptám, pro-

dals tu tvou dvouletou hebiku v Netolicích?

Povídali u nás, žes tam s ní byl.<

-Neprodal, Jakube. Nebyly ceny, jen dv
st padesát nabízeli. To radši pokám, pod
ti sta ji nedám.

«

»Já jsem toho svéhq_ dvouletého valáška

prodal vera ákému Židovi do Budj'ic —
za dv st osmdesát pt. Taky jsem se ošíval,

ti sta deset jsem chtl, ale Žid dával dv st
sedmesát. Tak jsem mu ho musel nechat za

ty peníze. Nic plátno, Pepík v Praze pote-
buje poád, Ferdovi a Frantovi aby lovk
taky ješt dával. Je toho moc na mne.*
Jouza pozatásl hlavou.

»Dv st osmdesát pt za toho vraného va-

láška je málo,« odpovdl. »I ti sta deset je

málo. Takový koník! Kdybys byl ekal do
jara, pes tyi stovky 's mohl žádat a, na mou
juši, byl bys je dostal. Ale tuhle o tom roz-

udemc. Poj, zajdeš k nám a po-

víme sí.«

Dal se podle hradby smrem k vesnici a

došel po ticeti krocích místa, kde hradba byla

prolomená polní cestikou, uzavenou lao-

vými dvíky, jež odstril a na cestu vyšel.

Oba pak brali se mlkj' do vsi.

Na návsí vstoupili do velice úhledného sel-

ského statku s pkn omalovaným štítem,

octli se na prostorném, ist drženém dvoe,
uzaveném po levé stran obytným stavením
a konírnou, naproti vratm stájí, kde umístn
byl hovzí dobytek, a stodolou, na pravé pak
stran chlévy pro drobný' brav a klnou. Vše
bylo pkné, zánovní, stavení taškami kryté,

nikde neurážel nepoádek, ba, všude zámož-
nost a pelivý dohled hospodáv se jevily.

Host si toho hrub nevšiml, však to tu

všecko znal beztak a vdl, že tu vždy tak

bývalo. Vešel mlky do svtnice, trochu nízké

ale prostranné a isté. Mocná kamna s pe-

kelcem v právo ode dveí, v právo pi zdi

dv postele, v levo dv almary a v kout
bílý javorový stl, pi nm lavice a pt nebo
šest židlí, podle dveí mocná police s rzným,
pkn uspoádaným nádobím. Po ist obíle-

ných stnách vezde rytiny a svaté obrázky,

seskupené v rohu nad stolem vkol kíže a
alabastrové sošky Panny Marie. Temi okny
vcházelo svtlo, z nichž dv se otvírala na
náves, naproti vchodu, jedno pak na dvr,
v levo od dveí.

»Vítám t u nás, Jakube,* pravil Jouza,

veda host ke stolu. »Posa se, však víš, žes

jako doma.*
Na to sal s police bochník chleba a po-

ložil ho na stl, klada na zárove nž.
»Ukroj si zatím. Poveeíš s námi, žena

pijde v tu chvíli; je nejspíše ješt pi dojení

nebo vaí v jizb vedle, aby nám tu nebylo
tak horko.*

Jakub si ukrojil kousek chleba a pojedl.

Hospodá usedl na lavici, jemu naproti.

i>Tak se ti mi hrnou starosti, ani nevím, co

poít,* zapoal po chvíli Jakub. »Jako zmá-
mený chodím, sám to všechno nesu. Však ji

znáš, tu mou, a víš, že s ní není ei. Pro-

mluvím k ní, kiet zane, jako by jí sršán

dal žihadlo. A dti jsou po ni, její krev je

v nich a její palici si nasadí. Komu si post-
žovati, ncli tob? Ješt že t mám; tys mou-
drý, pece poradíš. Spolu jsme vyrostli, do
školy spolu chodili, po celý život pátelství

drželi, kmotrem jsi stál mým dtem — Pán-

bh ti zapla!* . . .

Odmlel se, stranou zíral, do padajícího

soumraku se zadíval. (Pokraování.)

r»r.
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PRAHA VERA A DNES.
Vzpomínky a kresby nkolika autor.

II. PRAHA U PIVA.

§-^taré pivovary a jejich šcnkovny

vytrácejí se z Prahy. Na tuto

»starou Prahu* se docela zapomíná.

Spoítal by na prstech pražské pivo-

vary, kde se ješt pivo vaí a dobe
daí. Pražští sládkové vystavli si

na periferii msta spoleenský závod

a sladovnický cech ztratil nkolik

svých ústedí najednou. íkají, že

tím Praha pranic neutrpla, že jenom

získala. Inu . . . pravda to je — ale

s tmi starými pivovary zaniklo také

leccos, co mlo svoje zvláštní, ist
staropražské kouzlo. Každý ten pivo-

var ml svou vlastní kroniku, ml
svou zvláštní obec, která tvoila jeho odbratelstvo

a lnula k nmu s jakousi patriarchální píchyl-

ností.

Pivovarská šenkovna vypadala docela jinak,

než nynjší moderní restaurace. Chodilo se do ní

širokými, starobylými vraty, v klenutém, jako tu-

nel dlouhém prjezde bylo nkolik dubových lavic

a sklopných stolk, prošlo se dvorem kolem

bednáe, jenž tu vysmoloval a pobíjel sudy, kolem

sladovnických chasník, kteí vypadali jako obrové,

pišlo se na malou zahrádku s nkolika starými

stromy, zvtralou verandou, v pozadí s kuželníkem

a konen se návštvník octl ve vlastní šenkovn,

jež mla poctivé, staroeské vzezení.

Z kraje ve vyezávané stolici s vysokým a ši-

rokým opradlem sedávala paní stará nebo sleinka,

které se všichni mladší hosté poestn dvoívali,

v pozadí na svém primitivním trn sedl obkromo
Gambrinus, na stn visely Scheiwlovy koruno-

vaní klenoty, podobizny Palackého a Havlíka,

pravidla pro kibice, staré hodiny s kukakou, na

hebíku kalendá, nad vchodem boží požehnání,

nad ním byla gotickým písmem napsána hymna
sladovnického cechu: »Kde se pivo vaí* ave vý-

klenku byly vystaveny cínové konvice a korbele

na ukázku, z eho
pívali pedkové.

V pedu, hned

u vchodu bývala

formanka, šenkov-

na byla pro pány.

Nebylo v ní po

njaké nádhee ani

potuchy. Bylo tu

nkolik podlou-

hlých, zaernalých
"--- stol, židle s vy-

ezávanými leno-

chy, ale všechno

istotou jen svítilo.

Na podlaze chrupal pod nohou písek, stoly byly pi-

kryty blounkými ubrusy, víka u konvic byla vyle-

štna, lampa, teba jenom petrolka, dostaten celou

místnost osvtlovala — mívala nad sebou sti nitko

jako víko od díže velké — v ohromných kachlových

kamnech barokového slohu praskala polena a v šen-

kovn bylo milo a útulno. Docházeli sem na be-

sídku nebo na šístku takka jenom sousedé, známí

z okolí. Bylo to tu jako na venku . . pišel pan

fará, pan uitel, doktor, kostelník a páni misti . .

varhaná, prýmka, ptáník, kovolitec, semená,

vycpava ptactva, koželuh, zlatník . ,
zkrátka, misti,

jak kdysi bydlívali a žili ve starých pražských

ulicích.

Potom všem není dnes skorém ani památky. To

ješt bývaly v Praze zájezdní hospody — u Turk, na

Košíku, u Zlaté husy na píklad ... a tam bývalo

živo a hluno. Do Prahy branami vjíždly for-

manské vozy, jimž prjezdy tak tak že staily, jak

byly objemné a bachraté. Ti kon v jedné ad
bývali zapraženi, a emeni a postroj jen jen svítil.

Tahouni mívali na plecích mosazné ozdoby, z nichž

nejvíce bily do oí jako talí

veliké »placky«, jež se blý-

štily, jakoby byly z ryzího

zlata. Formani bývali vítanými

hosty, penz mli v opasku

celou ošatku a dovedli je

také utratit. Bývalo prý živo

v zájezdních hospodách, když

se tak nkolik forman na-

jednou sjelo z rzných svta

konin.
Pknou historku z forman-

ských zájezd vypravovával

nebožtik F. F. Šamberk. Herci

docházívali do zájezdní ho-

spody »U Turk< na Vá-

clavském námstí. Bývala

naproti hospod »Na Ko-
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šíku« a mívala slavnou povst po

eských krajích. Václavské námstí
•všem mlo v té dob docela jin
vzezení. Bývala tu kašna, socha

svatého Václava na koni a námstí
uzavírala Koská brána se svou troj-

dílnou podobou a verandovitou ste-

chou. Herci zavedli do zájezdní ho-

spody slavného italského fenoristu,

jenž svtem putoval. Formani by

byli rádi zpváka slyšeli zpívat^ íuri-

antsky uhodili na své opasky a pro-

hlásili, že si to rádi zaplatí, kdyby
to mlo stát cokoli.

Bylo to v let, msic svitil a noc

byla vlahá. Šamberk vyšel na ulici,

podíval se na Koiískou bránu, ori-

ginální nápad šlehl mu hlavou, vrátil

se, cosi tenoristovi pošeptal, a za chvíli vyzval komik
formany a celou spolenost, aby vyšli na námstí.

V minutce bylo tu nkolik stol a židlic, done-

seny sem nádoby a nápoje, spolenost se usadila,

a na pražských vžích odbíjela práv plnoc, když

Šamberk mohutným svým barytonem zvolal, že je

vše pipraveno. .\ nad branou objevila se silhoueta

a v záptí na to tichou nocí zaznl arokrásný
hlas proslulého zpváka, jenž formanm zazpíval

prý mnohem lip a ohnivji, než obecenstvu v di-

vadlech a na koncertech.

Pominula a pohasla už dávno formanská sláva,

zanikly zájezdní hospody pražské a jen veliké, mo-

hutné klny zstaly po nich tu a tam na nádvo-

ích na památku. Pražské hoslinstvi zaalo se

raodernisovati, klenuté, podnes oblíbené místnosti

ztrácely na svém pvabu a Pražáci táhli se za no-

vými a neznámými lákadly. Povstávaly restaurace

komfortn zaízené a plzeské pivo

tvoilo a zakládalo populární pražská

stediska. Praha stvoila slávu plze-
ského moku a do Prahy jezdilo se

za plzeským pivem jako za zázran
psobícím eli.xirem. Zámožnjší lidé

z venkova nezapadali již do svých

starých hospdek, kam chodívali již

jejich ddové a praddové, ale vy-

hledávali plzeské restaurace, jež

zejména o nedlích a o svátcích bý-

valy peplnny pespolními labuž-

níky.

Restaurace rostly jako houby po

dešti. Vzmáhal se blahobyt, zmohut-

nla tída inteligent, rozmohlo se

studentstvo, a skorém každá ulice

mla svou hospdku. Padly hradby,

zkvétala pražská pedmstí a hostinec otevírán

skorém v každém tetím dom.
Praha nejdéle udržela staré svoje hospdky, je-

jichž oblib a populárnosti nové a nádhern zaí-

zené hostince neuškodily. Studentstvo vyhledalo si

svoje kouty a povstávaly studentské hospdky,
v nichž usadili se píslušníci krajinských organi-

sací. Vedle lokálních sted tvoila se populární

pražská centra, jimž pomohla k jakési proslu-

losti mnohdy jediná oblíbená osoba. Je známo,

jak proslavil malou a zastrenou hospdku za

svatovítským dómem »Na vikárce* básník Svato-

pluk ech. Bývaly doby, kdy sem celá Praha puto-

vávala. Dnes je tu skorém pusto a prázdno — tu

a tam zabloudí sem ješt nkdo, kdo zaslechl

o sláv staré hospody nad hradebním píkopem
nco zvonit — uinny rzné pokusy, pohynulou

povst obnovit, ale všechny ztroskotaly. Jinému

koutu pomohly k nebývalé návštv literáti, žurna-

listé a hlavn herci. Už se zapomíná, ba ani neví,

kam chodíval Neruda se svými souasníky. teme
zajímavé Quisovy memoiry, doítáme se v nich,

kam docházivali slavní té doby mužové — a ni-

komu ani ve snu nenapadne, aby z piety do ta-

kové hospdky zabloudil.

Praha u piva mívávala kdysi docela jiné vze-

zení, než dnes. Naikává se na to, že se už dnes

netvoí kroužky, o nichž kdysi mluvívalo se po

celé Praze, psalo v asopisech i ve knihách.

V plzeské pivnici »U Ježíška* scházívala se kdysi

naše literární, umlecká a žurnalistická elita, v klá-

šterní restauraci u sv. Tomáše sídlívala »Mahabha-

rata«, nejzajímavjší to hospodská spolenost praž-

ská, která byla snad nejpopulárnjší ze všech

kroužk, jež se kdy v Praze u piva sešly. tyi-
cet, padesát, ba více lidí picházelo sem nkoli-

kráte v týdnu — a bylo by tžko, najíti a vyjme-

novat nkoho z osob známjšího jména, jenž sem

aspo jednou ze zvdavosti nepišel. Povstávaly

nové kroužky a staré se rozbíjely a zanikaly. Lite-

rární a umlecké skupiny už se dávno u piva ne-

tvoí v tom harmonickém složeni, jako tomu bý-
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válo ješt ped dvaceti, ptadvaceti léty.

Nová hesla a nové smry staly se hro-

bem staré družnosti. Dva, ti se shod-

nou a sejdou, pibude tvrtý, embryo

kroužku se ujme, ale už nenaroste a

nezmohutní ve velikou obec.

Starou svou popularitu vzkísila v

poslední dob pivovarská restaurace >U
Flek«. Není tomu dávno, co už kaha-

nec její obliby dohasinal a skomíral.

Dva, ti poslední Mohykáni tu sedávali

a vzpomínali na bývalé doby, kdy za

každým stolem sedával nkdo, koho si

lidé mezi dvemi prstem ukazovali. Dnes

je tu zase jako v ohromném oule —
erný mok stal se cikánovou píšalkou,

za kterou se táhnou lidé z nejvzdále-

njších ulic. A zase skorém za každým
stolem sedí nkdo, o koho se lidé

zvláši zajímají ... tu herec, tam zpvák,
tady hudební skladatel, slavný virtuos,

družina literát, populární žurnalista,

originální socha, slavný malí. Je to

dnes nejdemokratitjší naše hospoda,

pravá staroeská šenkovna, kde svorn vedle sebe

sedl len panské snmovny s živnostníkem, vysoký

úednický hodnostá s diurnistou, kde baví se vir-

tuos s hrobnikem. Hospoda má svou minulost

a svoje rázovité reminiscence. Jsou tu ješt pamt-
níci, kteí rádi vypravují o tom, kdo sem kdy do-

cházíval, jak tu popijíval Šamberk s Babinským,

jenž sem putoval z Kep, kde zahradníkem bý-

val, pražský kat jak si tu pochutnával a jaké to

bývalo haló, když nkomu jako kat Mydlá na krk

sáhl . . .

A kdyby mli dávat na stny tabulku s nápi-

sem, kdo slavný u toho a onoho stolu sedával,

tabulka na tabulce by tu byla, a stny by ani ne-

staily.

Praha u piva mívala docela jinou tysiognomii

než dnes. Je to pochopitelno a neteba dovoíovat,

pro už není tak družná, pro už není té srde-

nosti a té familiárnosti. I v tom jevila se její staro-

bylá podoba. Praha už neni tou starou Prahou —
už to neni ten pecánek, ku kterému se všichni

táhli a na nmž se všechno smstnalo. U piva si

ráda pobude, posedí, pohovoí, temperamentn si

zadialogisuje, kartiky si zahraje, ráda, tuze ráda

si na poslední pivo poká, do kavárny si ješt za-

skoí — ale všude je jí trocha, tu troska, tam

troska, je zkrátka rozslíknuta po ohromné ploše,

kde se srazí vždy jen nejintimnjší známí.

Ped léty mivala každá tvrt jednoho sbrae,
kde se ti, kdo po sob práv toužili, jist našli.

Praha byla jako spoádaný velín. Dnes už je velko-

mstem — po celý svj život nepijdeš, nohou

nepáchneš do celé ady ulic, neku- li do hospod,

jichž je v Praze neuvitelné množství. Jsi takka

cizincem za rohem ulice, kde bydlíš. Pivo vaívala

si Praha sama — dnes má každá

ulice svoje zvláštní, cizí, z daleka do-

vážené pivo.

>Kde se pivo vaí — tam se dobí
daí . .« hlásá sladovnická hymna, ale

snad to nebude dlouho trvat a v srdci

Prahy se pivo pestane vait . . .

Nu . . busi . . . jen a druhá polo-

vika sladovnického popvkového poe-

kadla zstane Praze vrna ! Kosmas.

Z ESKÉHO ŽIVOTA.

— Antonín Lhota, kdysi nejpopu-

lárnjší malí eský a svdomitý vy-

chovatel umleckého dorostu, zemel

11. zái t. r. ve Volyni, doživ se vzác-

ného vku 93 let. Léta žil zapomenut,

až o devadesátých narozeninách vzpo-

menuto znaného I.hotova významu jako

výkonného umlce i vzorného a pro-

slulého paedagoga. Ješt podnes najdou se v do-

mácnostech eských reprodukce jeho obraz (na

píklad uvádíme jen litografovanou prémii Kraso-

umné jednoty, která volbou obrazu >Král Otakar II.

obrací pohanské Prusy na kesanství* vykonala

záslužný umlecký in, »Boivojv kest* aj. v.),
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které bývaly velice oblíbeny, a dlouho to trvalo,

než se podailo kolorovanými reprodukcemi z e-
ských píbytk Lhotovy obrazy vytlaiti. Do akademie

výtvarných umni vstoupil již r. 1828 a vynikl tak

rychle, že dostal nkolik cen a medailí.

Pražský svt umlecký upozornil na sebe vý-

znanou mrou frescovou malbou na stn dómu
svatovítského ( »Poslední bcud«): Vletech 1843-44

ubírá se na studie do Vidn a Mnichova a brzo

na to za editelství Rubenova povolán na akademii,

kde psobil až do roku 1853. Lhota již roku 1848

aktivn zasáhl do ruchu národního a politického

a tato 'eho innost vypudila ho také z akademie.

Deset let neúnavn maloval. Byla to léta požehnaná,

plná úspchu a korunovaná nejvelejšími sympa-

thiemi. Roku 1867 vrací se znovu jako uitel na

akademii a po dvaceti letech ubírá se na odpoinek.

Lhota byl první náš historický malí, jenž svou

umleckou inností budil lásku probouzejícího se

národa k pohnuté a památné minulosti. Správn
bylo na to poukázáno pi srdených oslavách ve

Volyni r. 1902, kam za staikým mistrem pijelo

nkolik vrných a vdných jeho pátel a žák,
že význam Lhotv kotví hlavn v tom, že v dobách,

kdy historie eské všímali se jenom uenci, obral

si významné momenty historické za pedmt svého

tvoení a ivými obrazy vydatn spolupsobil na

díle pedních muž národa, usilujících o jeho vzkí-

šení a zmohutnni. K.

— Se Slovinci slavili jsme v nedli dne 10.

záí významnou slavnost : odhalili v bílé Lublani

pomník pvci, jenž vytvoil básnmi svými mo-

derní spisovní jazyk svému národu, a jenž hned v po-

átcích vzletem myšlenek svých a lahodou formy

pozvedl poesii jeho na znaný stupe dokonalosti.

Af zpívá France Prešérn o štstí a bolu lásky,

af o krásné své vlasti a její minulosti, a louí

se s mládím, a tvoí ballady, romance, gazely,

sonety, epos i drobný palivý epigram, vždy jsou

to výrazy ducha pravou poesií odkojeného, silného

a citu upímného, plamenného. Proto ta výrazná

tvá, jež hledí na nás s ušlechtilého pomníku, kom-

ponovaného Ivanem Zajcem; není on jen mrtvou

hmotou, nýbrž symbolem básníka žijícího nehy-

noucím slovem svým ve svém národ. Slovinci

znají svého Prešérna takoka nazpam, vydáním

básn jeho vnují péi jaká by i vtším národm
dlala est. Slavnost pivábila do Lublan zástupce

snad všech slovanských vtví — i to je píznano
Slovincm, že jsou po nás eších nejvtšími a nej-

nezištnjšími vyznavai slovanské vzájemnosti. eský
národ zastoupen byl svým nejvtším básníkem,

mistrem Jaroslavem Vrchlickým (za .'\kadcmii a za

Máj), Gabr. Preissovou, dr. Jos. 1-Ieroldem a depu-

tací král. hlav. msta Prahy s dr. Srbem v ele.

-^ Historicko-umlccký ústav eský chce míti

v Praze spisovatel monsignor Ferd. Leh ne r.

Nepišel jen s pouhým návrhem a vzletným vy-

zváním k sbírkám — jak u nás historickou zvyk-

lostí — ale piložil k návrhu hned celé své jmní.

Je dojemno ísti projev tohoto vinohradského

faráe, který po celý život se uskrovoval, aby

mohl >ku prospchu národa vroucn milovanéhoc

odevzdati všechen svj majetek. A nejspíše po-

uen, co vše dje se s posledními odkazy štdrých

mecenáš — odevzdává jmní své ješt za živa

do správy obce pražské. Je to cenných papír za

100.000 korun a spis rzných asi za 60.000 korun.

Prodejem tchto dl a dalšími úsporami chce šle-

chetný knz nashromážditi dalších 100.000 korun.

Za úroky z tchto jistin máji býti opatovány vhodné

knihy a umlecké pedmty pro historicko-
umlecký ústav, k;erý by byl umístn v býv.

kláštee bl. Anežky ná Františku. R.

^ O nedostatcích dívího vzdlání rozepsala

se pí. Vi k o v á-Ku n t i c k á v Nár. Listech. Ne-

rozplývá se ve fantastických tužbách, jak pi této

otázce bývá skoro již pravidlem, nýbrž energicky

navrhuje, aby v echách rychle byla uvedena v život

sí dívích ly ceí.

Je to moude pronesené slovo v pravý as, nebo
spolky pro poádání debat, komitéty pro národní

slavnosti, ba ani akademickým ennim se výchova

našich dívek nezlepší. Schází nám ústav, do kte-

rého by mohla jíti dvata z mšanské školy.

tvrté roníky tchto škol budou výpomocí z nouze —
gymnasia jsou ústav drahý a dají se tžko zí-

diti — ale lyceum po známých ministeriálních in-

strukcích mže vzniknouti v každém vtším mst.
Pí. Kuntická ekla a — te by však ml nkdo

íci b, a to na pražské radnici!
Praha nemá totiž eského dívího lycea!

A není chuti k jeho zízení, ponvadž jsou snad

obavy, že by lyceum ohrozilo dva mstské ústavy:

vyšší díví školu a prm. pokra. školu pro dívky.

Je to omyl — tyto ústavy jsou úelm lyceí da-

leky — ale jenom tato báse zavinuje, že si nikdo

z otc msta netroufá veejn poukázati na to, jak

nedostaten je postaráno v matice Praze o vý-

chovu eských dívek, když otcové, kteí by rádi

poskytli dcerám dobrodiní moderní výchovy lyce-

alní, musí z Prahy (!) posílati dti své do Brna,
kde lyceum vydržuje — spolek!!

Ženské kluby, spolky uitelské, obecní eníci
a politikové mají píležitost k úvahám a — jednání.

-=-=- Píhody Rodericka Randoma. Pro tetí

roník své píloliy »Z cizích literatur* (pe-

kladové knihovny Máje, poádané dr. Jaromírem

Boreckým) zvolili jsme proslulý dobrodružný román

Tobiáše Jiího Smolleta: »Píhody Ro-
dericha Randoma*, jejž z angliiny peložil,

vydání bohužel se nedokav, nedávno zesnulý prof.

Fr. X. Prusi k. Uvádíme dílem tím znamenitého

anglického humoristu a satirika poprvé do eské
literatury. Dílo ítá se k Smolletovým nejlepš ,

bývá staveno od nkterých nad sama Fieldingov

»Tom Jonesa*. Smollet svým bystrým pozorováním

života je pedchdcem realismu v románu, originál-

ním humorem pak a vtipem, umlou vynalézavostí

situaci a žertovnou, teba nkdy až drsnou a cy-
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nickou kresbou nevyrovná se mu ani Dickens ani

Thackeray. Smollet ml od pírody smysl pro

smšné, šastnou ohebnost talentu, ale též mnoho
útonosti a sarkasmu, jenž zaplétal jej za pohnu-

tého jeho živobytí do astých hádek, polemik a

sporu. •I'íhody Rodericha Randoma« jsou

takorka autobiografií jeho boulivého života, žiti to

sirotka protloukajícího se neštstím a zlobou svt-

skou, jenž stane se námoním lékaem, aby po-

zdji chirurgii zmnil s pérem satirikovým jak

pincetta ostrým. Hbitý sloh, vtipný až ke kou-

savosti a prostoeký až k pohoršení upjatých

mravokárc, mocná a plodná obrazotvornost, ne-

umdlévající v pekvapujících finessách, veselost až

pekypující a bezohledná nadlaly mu v litera-

tue více pátel, nežli v život. Sám Walter

Scott, akoli jako romantik stál na jiném pólu

nazírání na román a djíjm SmoUetovým vytýkal,

že podobají se asto úryvkovým anekdotám z novin

neb asopis, a jako tyto ukazují smšné náhody

a nehody, jimž lidský život vystaven, nikoli látku,

z níž složen, pece nemže zneuznati, že romány

SmoUettovy animují a nikdy neunaví. Jsou to práv
drobné píhody životní, života všedního líc a rub,

jež Smollet se vzácnou pronikavostí detailu líí.

Doufáme, že pekladem tak vynikajícího díla, jež

podobn jako >Don Quijotte*, »Gil Blas« nebo

»Tome Jones* stalo se majetkem všech literatur,

zavdíme se eskému tenástvu. —k.

^-^ Žn, veliký olejový obraz mistra Václava
Jansy, získali jsme jako prémii pro abonenta,

vylosovaného z ad našich pátel a píznivc. Obraz

už byl pipraven pro výstavu a takka v poslední

chvíli zachytili jsme jej a »Žn« putovaly místo

do výstavního sálu do naší redakní mísinosti. Je to

jedno z tch dl Jansových, jimiž zapsal se trvale

v píze eské veejnosti. Jansa dovede ve svoje

barvy vtliti kouzlo pírody, onu tajuplnou krásu,

onu náladu, jež eské krajiny iní milými a typi-

ckými. Krajinky Jansovy hejou, zamlouvají se

svou pítulností, mají svj zvláštní pvab, jenž

divákovi pipomene snivost naší melancholické ná-

rodní hymny, opvující domov náš, zemský ráj

to na pohled. Stnu píbytku oživí jako slunení

paprsek, hodiny dovedeš ped ní setrvati a krajinka

ti nesevšední, protože je v ní cosi z toho, co kout

eské vlasti stokrát spatený znovu a znovu novuu

krásou upoutá a uchvátí. Jansa zbudoval Staré

Praze pomník serii svých staropražských pohled,

opval pestrou sms listopadových zahrad a list-

natých les, modrá a žhav jasná kvetoucí pole,

eské rybníky a rákosové jejich vlnivé plochy a lid

k nmu pilnul, zamiloval se do jeho dl a založil

jeho oblibu a popularitu.

»Žn* jsou roztomilým obrazem. Povstaly za

jasného a prohátého srpnového dne, kdy Jansa

toulal se krajem, v nmž hledal jásavé barvy

a útulná zátiší. Obilí bylo narovnáno do >panák«,
chránících boží úrodu ped zkázou rozmarného poasí
— Jansa se zastavil, usedl ku své palet a »pa-

náky« stavl na plátno a za njakou hodinu svítila

jich na nm celá skupina. Vytvoil je jako básník,

pknou letní náladou nadšen, verše si do zápisníku

naskizzuje a proto se z jeho »Žní« smje na nás

všechno to, co duši zapaluje a oi rozzauje, když

všechny starosti a trampoty s nás spadnou a my
bychom nejradji se k té boží pírod pitulili

jako ke drahé, vrn milující hlav. — Šastný

lovk, komu náhoda ozdobi stnu tímto krásným

plátnem. A'.

= Druhé íslo Novin Mládeže vydáno dneš-

ního dne. Originelní tento list pinesl eské mládeži

nco zcela nového. Jeto zvláštní druh etby podávané

zpsobem nejzajímavjším. Proto není divu, že do-

šly nás celé hromady list, jimiž rodie, paeda-

gogové a pátelé mládeže projevují potšení, že se

v záplav dtské literatury naší objevilo nco tak

odlišného, tak charakteristicky svérázného.

Letos uinno opatení, aby se Noviny Mlá-
deže staly "pístupny vrstvám nejširším. Za pou-

hých SO krejcar celý roník asopisu (poštou

1"05 zl.), s píspvky nejlepších našich autor,

bohat illustrovaný — tof zajisté novinka, která

asi zpsobí, že každý inteligentní otec, každá my-

slící matka použije píležitosti, aby opatila svému

dítti etbu, která za pelivé redakce stává se ja-

kýmsi literárním klíem pi vstupu do života sku-

teného.

Pensijní fond Máje koná mimoádnou valnou

hromadu v sobotu 30. záí 1905 o 7. hod. veerní

v místnostech spolkových ve Štpánské ul. 53

s tímto programem: 1. tení zápisu o minulé

valné hromad. 2. Zpráva, že zmnné stanovy

byly c. k. místodržiteUtvim potvrzeny. 3. Doplo-
vací volba jednoho výboru dle § S. nových stanov.

4. Volné návrhy, které budou podány nejpozdji

týden ped valnou hromadou. Nesejde-li se v usta-

novenou hodinu dostatený poet len, koná se

nová valná hromada s týmž programem o hodinu

pozdji bez ohledu na poet pítomných.

Toto íslo vydáno 22. záí 1905.

MAS vydává se každého patku o 8. hud. ranní v ad-

mini^.raci (Praha, Štpánská ulice . oH.) v íslech

o 16 stranách. Se sudými ísly vydávají se zárove
trnáctidenní sešity. Pedplácí .se na tvrt roku K 2-50

(poštou K 'J 90).

VYHOllY i'l(0 iiDHÍCKATKLE M.-\JK. Celoroním pedplalitelíím

zvl;vštní prémie zd.irma v cen více než 3000 korun. — rtrnácli-

denni píloha Z CIZÍCH LITERATUR (red. dr. Jar. Borecký) za

píplatek jedné koruny tvrilctn. Jinak sešit za 24 hal. —
Otiskovati z Má,e obr.zy a linky jakož i peKládati tyto nedovo-

lujeme vbec; otískov.itl drobné zprávy dovoleno jen s udáním pramene.

MAJITKL A VVDAVATKL: NAKLADATELSKÉ DRUŽSTVO iMÁJE, ZAP.SAN SPOLEENSTVO S KUCENLM OíMEZENVM

V PRAZE, redakní VÝBOR : ODPOVÍíDNV redaktor KRANT. HERITES. jar. vrchlický, POADATEL ASTI

nÁSNlCKÉ. DR. JAROMÍR BORECKÝ. DR. Jllíi GUTH. ANT. KLÁŠTERSKÝ. DR. RUD. J. KRONBAUER. VÁCLAV STECH.

REPRODUKCE OBRAZ OD FlR.MY HUSNÍKA A HAUSLERA. - TISKEM DRA ED. GRÉGRA A SYNA.



Pedmstský Boccaccio.
z povídek lehkomyslného élovCka.

(Pokraování).

pravil jsem nejenom
arch, ale i ranní svj
zmatek. S^bravourou
piznal jsem se, jak
mne zmátla ráno. A
hnedjsem pipojil, pro.
Ze mne oslnila svou
krásou, mládím, svd-
ným vnjškem elegan-

cí, hloubkou oí, svým
úsmvy — mluvil jsem jako na divadle — vím
že pi pímém útoku nesmí se skrbliti stelivem
Ženskou možno zahrnouti oividnými ne

pravdami, chválíme-lí je — všemu rády ví
vše je pro n bernou mincí. Trochu se upejpají

— svíjejí se jako hád, které neví, že mííme
na hlavu — ale zrovna jihnou v takové pršce

poklon a sladkých lichotek. Mne nebude nikdo
uit, jak mám ženské mámit!

Pani domácí mohla klidn pijímati moje
výlevy cit. To byla opravdu Venuše, která

se tu houpala v plyšovém fauteuillu proti mn
— které se v prostíhaném živtku s bordurou
malých vázanek vlnila ramena, že jsem. na
okamžik musil pivírati oi, abych se vzpa-

matoval.

Husté záclony na oknech, tžký koberec pod
nohama, my sami v interieuru staronmeckého
vkusu — vzduch kolem nás jako víno a hlava

má každou vteinu o poznání ve vtším palu.

Už jsem myslil, že skoím a políbím ji. Je

to vyzkoušený mj prostedek, uiniti rychle

hotové faktum. Pak pijdou sice njaké hnvy,

padne trochu ostrých slov — ale, která pak
žena pipustí skandál ped služkami nebo
ped nkým, koho netušíme za dvemi.

Této svdné krasavici, planoucí tém na
rožni mých sladkostí, které již již nabývaly
tvaru skuteného vyznání, tásl se již ponkud
hlas. Skoím a sevu ji rameny jako dít, za-

boím hru do její korsáže, umlím ji polibky,

bránící paže spoutám svým objímáním — —
Vždy už jí umdlévá oko, chvjí se jí rty,

jakoby volaly; »Poj a pissaj se k nám!« —
trup se jí chvje, jakoby plynula na roz-

vlnném jezeru — skoím — už mne nikdo
neudrží — skoím —
Na chodb se rozkielo zvonítko.

A v okamžiku rachotil ped salonem hlas

domácího. Jako když se medvd vrací z vý-

pravy, tak to nyní funlo a hmotilo na ko-

ridoru.

Jako když nám obma k srdci spadne po
kusu ledu — tak jsme vystízlivli. Sedli
jsme proti sob rázem oba zas v bezvadné pose,

spoleensky vyžehlen hovoili jsme o pí-
chodu pana mapžela a hned jsme byli eí pi
úedním archu, v nmž jsem omylem zapel
celý svj život. A o tomto komisním blanketu,

který chyte paní domácí ihned popadla, jed-

nali jsme, když se objevil její pán a velitel.

Hovor s ním jsem zbyten neprodlužoval.

Neomalen poal se shánti po obd — dv
poklony jsem složil a už jsem byl ze dveí.
Obma jsem podal ruku. Ale ruky krásné
ženy jsem nepolíbil. Pro bych zbyten dráždil
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manželovy oi ? A když jsem hedbávné prsty

paní domácí stiskl upímn a energicky a pak
jí ponechal vteinu k odpovdi týmž zpsobem,
ucítil jsem, jak mne sevely mkké koneky
dtských jejich prstík. Mne potebuje nkdo
uit, jak s ženskými I

Doma jsem shodil kabát a již jsem lom-

coval tlocviným emením. Vyhánl jsem ze

sebe ábla, který mne propaloval výitkami,
pro jsem se nezmocnil tohoto žhavého kle-

notu, pro jsem ji nezulíbal, pro jsem ji ne-

zamakl svými lokty do plyše, ve kterém se

pede mnou svíjela jako v lastue ? A kdybych
byl jen pl vteiny visel na jejím rtu, stálo to

za pl života —
Cloumal jsem gymnastickým instrumentem

jako šílenec. Vzpažoval jsem, nohama bil do
vzduchu. To jsem kopal do manželské ohavy,

která se dovedla zmocniti takového pokladu
a která asi kolem tohoto ohostroje chodí

s kropicí konví.

Ano — z pohled, chvní bujného tla,

z ei umdlévající pod prškou mých poklon
vysvítá, že je plno hladu a žízn toto andlské
stvoení. Na mé pohledy, jimiž jako ostrými

nebozezy pronikal jsem až k její duši, odpo-
vídala mi vzdýcháním tak významným •

—

tak jasným.
Zde schne zcela nepochybn rže vsazená

do písku — lásko, kde jsou tvé osvžující
pívaly, vášni, kde jsou tvé bouky? Nech mne
teba zlomí — jen když neuvadnu ! to poví-

daly ohn pod chvjícími se jí víky, to kiel
rumnec jejích tváí — — —
emení praskalo mi v rukou. Musil jsem

sebe sama umrtvit dnes, ubít v sob bláznivé

žádosti, povraždit smeky výitek a rozdupat
bejlí na ten as bezvýsledné vášnivosti.

Pak jsem skoil do vany pod sprchu.

Do kanceláe jsem pišel až po tetí ho-

din.

III.

Njak nesprávn jsme útovali kterési kar-

línské továrn. Pišel proto osobn vc srovnat

jejich pokladník, pan Holouš.
Slovo sem — slovo tam, až zvdl, kde

bydlím. A spráskl ruce nad hlavou, že nevím
o znamenité pivnici v naší ulici. Chodívá tam
každou sobotu. Mají tam stolovou spolenost
nazvanou >Knastr«. Bájená zábava. Nkdy
se hraje na citeru, poádají se tomboly, vý-

lety, vepové hody, a také se sbírá na chudou
mládež, aest dtí se obléká v prosinci. Pi
tom je ohromná švanda. Na ty klcky se dá
asi dvacet — ptadvacet zlatých, dámy to

ušijí

Dámy — to se rozumí! Ty tam také cho-

dívají! Muži mají za to tím vtší vli. V úterý

bez dam, v sobotu s dámami.
Mluvil, jakoby mi dohazoval nevstu. A nutil,

abych také jednou pišel do »Knastru«. Kaž-
dého tam nevezmou — ale mne, takového fe-

šáka prý' — s radosti uvítají. Až ženské uslyší

že jsem svoboden — to prý mne posadí mezi
sebe.

Pro ne? myslil jsem si — pro ne?
Pokladník zaal jmenovat, kdo tam všechno

pichází. Najednou jsem zstal jako omráen.
Jmenoval i mého domácího.

Chodí tam také s paní?

To se rozumí, skoro každou sobotu. To je

ženská, co ? Jako máslový koláek s meru-
kami. To musíte pijít, pane editeli — to

musíte pijít!

Jak bych nepišel! Ptkrát jsem na to podal

ruku a v duchu jsem si už vybíral kravaty

pro tuto výpravu.

Všecky vás pikryju — Honzové ženatí

!

Všecky ! Až já se ujmu slova, abyste vlezli

pod stl i s citerou. Budete koukat! Až za-

hvízdám sms z oper, až na heben zahraji

smutení pochody, až spustím stavidlo u svých
anekdot. Mé anekdoty prodaly víc olej a

mazadla po Cechách než všechny cenníky
naší tirmy. A až pinesu své fexírové hraky,
prsvitné paížské karty — ženské se budou
kuckat, kuckat — ale každá se podívá!

Sleinky tam nechodí?

Jenom paniky. Víte — aby byla volnost,

rozumíme? Nco se nkdy plácne — a má-li

se lovk ostýchat — víme —
No — to je tedy podle mého gusta tenhle

>I\nastr«. Slíbil jsem na urito, že budu v so-

botu v pivnici.

Pi rozchodu jsem zavadil ješt trochu

o svého domácího. Jen tak zlehounka, jako

bych ho pohladil.

A\e z pokladníka se vyhrnulo zpráv, jako

bych byl zajel kudlou do pytle oky.
Mj domácí nebyl ezníkem — naopak:

utekl z krejovské dílny. Poddil po njaké
tet pozemky na pedmstí a pustil] se do
stavebních podnik. A z tch se dostal do
prodáváni stavebních hmot.

Že praštil jehlou, chápu — vždy mu z ma-
sitých, tžkých prst musila padat. Jeho dla
byla urena k potžkávání dlažebního kamene
a ne k navlékání hedvábí.

Ale jak pišel k své krásné žen? Kde sejí

zmocnil?
I to vdl karlínský pokladník.

Bývala kontoaristkou v jeho kancelái.

A mámu má domovnicí v Praze-V. Opakuji:

v Praze-V. To je tvrt, ve které nkterý dm
má patnáct nájemník a teba tyicet domá-
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cích pán. Zde jsou domovnice dvakrát brou-

šeny a^mimo to napuštny arsenikem.
Pan ííízek — tak se zove mj domácí —

njak se sleinkou zažertoval — snad více,

než ml pvodn v úmyslu — prodloužil jed-

nou, dvakrát podezele kanceláské hodiny —
snad to všecko byly na nho pasti — no, bu
jak bu: pak se objevila na scén matka —
domovnice z Prahy-V!
ízek se ucházel tenkráte o dodávku staviva

na ást pražské kanalisace. S cihlou na vzorek
bhal sám tehdy po mstských radech v Praze,

a práv ped rozhodováním vznesla se nad
jeho obzorem jako kometa paní domovníkova.
Holinu že si musí vzít. A hned — nebo —
nebo —

Ti dny jím toila jako klikou mlýnku na
kávu, a když už byl bez dechu, pak pivedla
bratra. Ten pišel z mydlárny v pracovním
obleku. Chlap jako kiosk. Když kikl, rozestu-

povaly se zdi. Když si vyhrnul rukávy — to

již pan Kízek — spocený, uštvaný, zsinalý —
kývl.

Peníze, rentu, podíl na dom — všecko od-

mítala domovnice. Brát! brát! to bylo její heslo.

To kiela, až už jen sípala.

Když zárove pohrozila novinami a plakáty

na rohy (».A mne zavrou, jen když to celá

Praha bude vdt !« bylo jejím programem),
tu teprve pan ízek pronesl své »Ano«.
Do trnácti dn byla svatba.

— — — — — — — — (Pokraování.)

^r^^/fcrr^-^T^'^^'

LOUIS ARLETH:
Mésici.

^y hvzdo nebeská!
Jak blaze tebe zíti,

kdy mírem noci plaš!

Tam v ernomodré starých svt síti

vlá žhavý povrch tvj — ó, komu svítí?

Duch lidský z hlubin svých zas v hloubi zí
t jen,

ty živá, mrtva, vždycky bez promn

!

Pro taj tvých poznati nemá? —
Tvá bledá tvá je nmá,
a leskem plaš.

Ty svtlo milenc
tajemn žlutobílé,

jež sin prokmitáš

prostoru mraen strží v noní chvíle,

ký strh' t osud v chvat tak beze cíle ?

Obejmuv matku-zemi, krouživý tvj let

k slunci té vychrlí, pak vrhá zpt
v zmt mrazu, temna — Zda pro t, ó svtlá,

kdy doba vesny zkvetla

v as, pokud plaš?

Ty stingo msíná,
nejkrasší mezi všemi,

rci, koho hostíváš?

Zda žárem, jenž je cizí naší zemi,

své tvorstvo kísíš ohn orgiemi —
ubohé tvory to, již mrazem hynou spíš,

než doupata tvých hor jim skytnou skrýš?

Ty mlíš, tajnosnubko! Mlíš, vná!
A s výše nekonena
dál klidn plaš!

Ty lampo démantná
ve družic matném kole,

pro náhle mizíváš?

Je smutno bez hvzd lovku zde dole,

kde málo radostí; tu mrtvých pole

své jámy rozvírá, jak ruce vztažené;

zde slyšíš plá, sten, odpor: Ne! ne! ne!

Však marnost nad marnost! Jen oko tiše

se tam pne, odkud s výše
tpytiv plaš

!

Ty snivá hvzdo tch,
již hoe svoje tlumi

a které vídáváš

na loži s hlavou, smích když kolem šumí,

jak pláí v samot; jimž nikdo nerozumí,

kdy srdce horoucí jim nejvíc svírá bol —
O, svi jim! svi! vzplai v jejich síni kol

a útchou jim budiž v tžké bdy
tvj úsmv sladký, bledý,

až opt vzpláš

!
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KAREL KLOSTERMANN:

Mlhy na Blatech.
Román.

(Pokraování.)

ouza vdl beztak, co
Jakuba tížilo. Kde že
by na venkov nev-
dli, jak který soused
si stoji, jakých má sta-

rostí, co mu dobrého
i zlého od lidí a od vcí
pichází ; není vru
ti^eba, aby si to teprve

povdli a, iní-li tak

pece,^spíše jen pro lorma se tak dje. Plá-

stovice a mnohem menší Pašice tvoí jednu
katastrální obec, obyvatelé se stýkají neustále,

Jakub Kysela, ilí, jak po dvoe mu íkali,

Krušné], tam ml jednu z nejvtších usedlo-

sti a byl obecním radním, tam úadujícím

!

Josef Maran zase, po dvoe zvaný Potužák,

byl zámožný sedlák v Plástovicích a také

obecním radním ; oba tedy pedstavovali osob-

nosti všeobecnému posudku dvojnásob vy-

dané; tak íkajíc do úst a do kapes se jim
vidlo, i v rodinný jich život nahlíželo se

jako do otevené knihy, v níž každý ísti

mohl, co se tam každého dne, ba, každé ho-

diny napsalo. Co sklidili, co utržili za pro-

daný dobytek, co vydali, co po pípad pe-

nz uložili, jakých kde ztrát utrpli, jak žili,

co jedli a pili, co doma neb mimo dm, s tím

nebo s oním promluvili; co ele jejich dlala
a jak se chovala; jak své dti vychovávali a
kam tyto dti tíhly, co mluvily a s kým se

kde stýkaly ; jak ženy sob vedly, jak praco-
valy a dohlížely, co kdy ušetily nebo utra-

tily : o všem všudy se vdlo, netoliko v Plá-

stovicích a v Pašicích, ale i ve všech Blat-

ských a v mnohých jiných obcích a ddi-
nách. Vidli a piln petásali, chválili i vy-

týkali a hanili, ba, bouili se a po pípad
pohoršení brali ; také po mnohé stran ko-

nený úsudek v píin budoucnosti každého
z nich a dtí jeho již pevn stál. Každý vbec
v obci, poínajíc celolánným sedlákem až
dol k nejposlednjšímu podruhu soudil a byl

navzájem souzen, a nelze popíti, že soudy
byly skoro vesms v podstat své spravedlivé.

O prohlášení pak rozsudk a jich odvodo-
váni nejvtší starost braly ženské, které vedle
toho nejvíce se piiovaly, aby jak rozsudky
samy tak i dvody a dsledky co možno
rychle vcházely u všeobecnou známost a po-

kud možno daleko se rozbíhaly. V této pí-
in Krušnej a Potužák netvoili výjimku. Mlu-
vilo a soudilo se o nich jako o každém vbec.
Obyvatelstvo malých venkovských osad jest

vbec, pokud se tj'ká jednotlivc, z nichž se

skládá, tém vševdoucí, a tžko jest eho ped
ním ukrýti ; také pam jeho je výborná a nic

se z ní nevytratí; jest vru s podivením, jak do
podrobná znají djiny celých rodin s pokolení
do pokolení a jak znalost tchto djin se ddí
a zachovává; tu a tam, pravda, se nco pi-
bájí, njaká legenda vplete, ale to celku ne-

vadí, spíše podávanému dji svžesti a poesie

dodává.
O všem a o všech se mluví, nic se netají,

nic nezakrývá, nic neomlouvá; také každý ví,

co se o nm a o jeho rodin a domácnosti
povídá a jak se pohlíží na jeho veejnou in-
nost, zastává- li v obci njaký úad neb nja-
kou funkci ; kdo který posudek pronáší, nijak

se neostýchá, aniž se z pravidla bojí, že by,

co ekl, se mohlo donésti uším onoho, komu
snad výtka uinna. Jen v jednom smru
všickni bez výjimky jsou opatrní; sotva kdy
uslyšíš slova, z nhož by mohly povstati ople-

taky s úady zempanskými, najm svdectví
ped soudem. Mluví se v pravd také o ta-

kových vcech, ale velmi obezele a vždy
s výhradou: »Já nic — já to nepovídám, já

jen slyšel* — a pramen se zamlí. Blafáci

se vbec málo soudí, v emž se valn liší

od Podlesák a ješt více od pohraniních
Nmc šumavských ; udlá-li jim kdo škodu,

spáchá-li njaký polní pych, ruší-li je v držb
atd., sami mezi sebou si vc spraví a radji

újmu trpí, než by u soudu se svého práva do-

máhali. Z Blatska žádný advokát nezbohatl.

V prvé ad Blatští sedláci jsou lidé vzorn
poctiví a o cizí majetek nestojí, svého si hle-

díce.

Choulostivá, veejnému petesu se vymy-
kající vc je ku píkladu uvádní fakta, že

kdo ml k obdu nebo k veei zajíce, ko-

roptev nebo rybu, rozumí se, tam, kde se-

dláci svou honitbu knížeti pronajali — a v dob
našeho vypravování nebylo obce, která by si

byla svou honitbu podržela. Že by ostatn
který sedlák nebo chalupník na vlastních Bla-

tech byl dal podnt k možnosti takových
eí, bylo vcí neslýchanou: pouze domkái
a podruzi, vbec lidé žijící z ruky do úst, do-

pávali prý si tu a tam takových labužnických

hod, ale Bože chra každého, o tom se ší-

it !
— Celá ves se i bez tak bojí, že knížecí

njak o tom zvdí a že uiní udání u soudu
na Hluboké. Pak pijdou etníci, nastanou
domácí prohlídky; kde kdo, starosta první,

bude obeslán za svdka; tahanice nadejdou.
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dochzky k okresnímu soudu na Hlubokou,
ba i ke krajskému do Budjovic, písahy se

budou skládat ped vyšetujícím soudcem a
pi líení ; šourání a peplaváni se po všech
možných vcech nebudou míti konce, astrách,

aby se lovk nepodekl a sám do njaké
bryndy se nedostal, což nikdy není vylou-
eno, nebo lovk nosí jednak v srdci touhu,

pomoci svému bližnímu, jinak také nechce,

aby na obec se uvalila hanba nebo aby tyto

dochzky k soudu a tahanice trvaly do ne-

dohledna. Dokáže li se, že obvinný pytlail

v poli, v lese nebo v rybníce, odsoudí ho a

hanba padne na celou ves; nedokáže-li se

mu nieho a osvobodi-li ho soud, podezení
pece zstane a z nho plynoucí nedvra
knížecích lesník, hajných, správc, baštý,
veškerého tohoto mocného, všude zasáhají-

cího svazu, s nímž teba udržovati dobrou
vli . . .

Než tyto vci byly daleky jmen Potužá-
kova i Krušného. Pouze o híbkovi, jenž pásl

na Blatech kon prve jmenovaného, se v-
dlo ale veejn nepetásalo, že lovívá ryby
v Soudném potoku. Že by jich pojídal, nikdo

neíkal, nebo se vdlo, že by jeho hospodá
nebyl trpl, aby takovou koist dom doná-
šel; ale co s tmi rybami dlá, kam je od-

klízí, aby zmizely, jako by seteny bývaly
s povrchu zemského, toho ani vševdoucí
mužská a ženská policie Plástovická a Blatská

vbec se nedopídila. — V pravd ho nemli
rádi, tohoto Vojtu híbka, který se jednoho
dne, dva roky tomu asi, z istá jasná u Po-

tužák objevil a o jehož pvodu se nic ur-

itého nevdlo. Byl to pkn urostlý hoch
asi osmnácti let, sndý, ponkud cikánského
vzezení, dosti hezký obliejem, ale mra-
ného, plachého pohledu a chováním málo-
mluvný, nedružný samotá. Pivedla si ho
ped lety kterás svobodná ženština z Dívic
u Nakí, která dlouhá léta svtem se byla

toulala, naež do své rodné ddiny ve stavu

zbdovaném se vrátila. O této ženštin se

vdlo, že matka její pocházela z Plástovic

a že matka Potužákova, dávno již zemelá,
jí svého asu byla stála pi ktu za kmotru

;

navrátivši se dom z ciziny, nádenniila u kní-

žecích a živila se poctiv, až ped svou smrtí

vzkázala pro Potužáka, který také k ní pišel

a, když za nedlouho zemela, Vojtu k sob
vzal. Byl to dojista bez odporu dobrý skutek, jejž

Potužák vykonal, ujav se docela opuštného si-

rotka, ale pes to, dle soudu všeho Plástovického

obyvatelstva, hospodá
,
moude nejednal a

kukaí vejce do hnízda si pinesl. Nieho
dobrého se nedoká a jen ostudu a možná
i neštstí si pipravoval. Ukáže se to záhy,

neb jediný syn jeho, sedmnáctiletý Václav,

tuze k záhadnému eledínu pilnul, nic jinak.

jakoby tento mu byl uaroval, a jedva šest-

náctiletá jediná jeho dcera Apolena také jen

pro Vojtu oi mla. >Kam tohle povede?* —
toí otázka, kterou každého dne, každé hodiny
si kladla Plástovická policie.

Toí bylo jediné, v em mu inili výtku;
jinak o nm chodila jedna e: hodný, ádný
lovk, znamenitý, piinlivý hospodá, jenž
netoliko udržel ale i znan rozmnožil po otci

zddný majetek. S nikým se nesoudil, se

všemi dobrou vli ml, kde mohl pomáhal
a pece zbyten krejcaru nevydával. Jeho
žen pak, panímám Potužákové, kde kdo es
a chválu vzdával, za nejlepší, nejpilnjší ho-

spodyni celých širých Blat ji pokládaje. Byla
to selka pravého, nezfalšovaného jihoeského
rázu a fládra, vždy dlná, ani na okamžik
nezahálející, ke každému pívtivá, zbožná bez
pobožnstkáství, vzorn istotná, k chudým
dobroinná a zevnjškem svým nápadné švarná
a statná. Jsouc o dobrých tináct let mladší

svého manžela, v dob, kde poíná naše historie,

neítala daleko ješt tyicet let Pocházela

ze Zbudova, po peslici z píbuzenstva Kuba-
tovského a zachovala si vrn tradice svého
rodu, k nmuž se hlásila s hrdostí nikoli uká-

zalou, ale za to pímo tklivou. » Kubáta, dal

hlavu za Blata! — kdyby dnes o Blata šlo,

dala by svou hlavu Potužákova,* íkali o ní

ve všech devíti Blatských vsích.

>Och, bude to nevsta, ta její .Apolena!*

mluvilo se na míle daleko ; »ta dostane vcí
do výbavy ! A penz na hotových ! osm tisíc

na nejmí !«

»Jen toho Vojty kdyby nebylo v dom!<
dodávali mnozí pkn zticha, aby e neza-

bedla do nebezpených kolejí. >Pro a na
ho trpí sedlák? pro selka se neope?« —
O Krušném veejné mínní soudilo písnji.

V pravd, zlého se o nm nevdlo, co by
za nehet vešlo, leda že se opíjel tu a tam
koalkou, ale i když byl opilý, nikomu neublí-

žil, jen hlouposti mluvil a za humny sedaje

plakal. K smíchu, opilý lovk, který usedav
pláe a z nhož koalka na svt žaluje!

Smšný dvojnásob starousedlý, vážný, zá-

možný sedlák, jehož rozum takovým zpsobem
za své bere a na nmž pak kde kdo vtip svj
brousí. Nu, smáli se a nejvíce se smáli, když
Krušná pro to láteila a štkala, že veer její

kik se rozléhal po celých Blatech a na Vo-
lešku rybníku podsil a pobouil racky, že tito

též se dali do povykování a jako stonásobná

ozvna odpovídali na její ryné hafání. Na
konec picházely ti dcery matce na pomoc
a štkaly také. A Krušnej potom plakal ješt

více a pil a plakal teba celou noc, až tou

mrou ho pálená pemohla, že zalezl do sto-

doly, usnul a teba 24 hodin se neprohrál.

Akoli takové výjevy se neopakovaly každý den
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ani každý týden, pece ty, které proskoily do
veejnosti, staily úpln, aby podkopána a zleh-

ena byla vážnost, které jindy se tšil zámožný,
poctivý', bezúhonný' a jinak pracovitý sedlák.

»A te nese, co se na svezlo l« znl
všeobecný soud po všech Blatech; »neuposlechl

rodi, kteí nechtli, aby si bral tu hubatou
Horaku odnkud až u Prachatic, kterou

spatil a do níž se zamiloval jako blázen

o kterémsi koském trhu v Netolicích.«

To bylo rámusu tenkrát! Sotva dvacet let

mu minulo, z vojny ho rodie vykoupili za

dvanáct stovek, když slíbil, že ji nechá; ale

jak to bylo urovnáno, na slib zapomnl, žádné
rady nedbal, a jeho být musela, tato zlostnice,

o dva roky starší než on, která ani hezká
nebyla a sotva tisíc zlatých vnem dostala.

Pes ticet let je ženat, pes ticet let to peklo

v dom snáší. Pt syn má a ti dcery, a za

nic tj' dti nestojí, všecky jsou po mám. Ta
si je k sob a pro sebe vychovala. Pravda,

silné jsou všecky jako buky a dobe vykrmené
a s vysoká se dívají na svt; ze slepic,

kuat, kachen a hus je ta jejich tlouštka,

zpupnost a pýcha. Ti sta hus se pase pes
léto na Blatech a na podzim, co z nich hand-
líi nekoupí a do Bavor ncodhoní, doma se

vykrmí s ostatní nesíslnou drbeží, která se

cpe z nakradeného, kom odatého ovsa,

a pak na zimu do Budjovic prodává. Husy
kachny a kuata jsou jako buchtiky; za to

kon vypadají, jako by pocházely ze sedmi
hladových let egypských ; odchová-li si ho-

spodá pece njaké lepší híb, hospodyn ho
nechá jen proto, že ví, kam stržené za n
peníze se dostanou — synm totiž.

Dlouhá kapitola v píin syn Krušného :

Nejstarší, Jakub, ítá ticet let. Odbyl si vojnu,

sedí doma a pevezme hospodáství, udrží-li

je totiž starý, o emž se zaíná pochybovat,
ježto každý a každá z nho utrhávají; zlobí

se na své bratry, proto že tmto dává vinu

všech pítomných i budoucích tísní a starostí.

Rád by se již byl oženil, ale máma brání,

proto že nechce do výminku, jak íká, až

všecky dti budou zaopateny; dokud sama
hospodaí, nevstu v dom nestrpí. — Dru-
hému, Josefovi, je dvacet osm let, študuje

devátý rok v Praze na »doktora<, nebo na
knze nechtl, jak pvodn se s ním zamý-
šlelo. Spotebuje každým rokem pt až šest

set zlatých a, když o svátcích a prázdninách
zavítá do Pašic, ohromuje svým velkopan-

ským chováním veškera Blata a hašteí se

s Jakubem, který tvrdí, že o takovém vném
studentu nikdy neslýchal. Starý nesmí slova

íci a musí se mlky obdivovati vhlasu,
uenosti a velkomstským zpsobm tohoto
svého letorostka, jenž mám pede všemi pi-
rostl k srdci a k vli nmuž by tato i potah}'

s polí prodala. — Tetí, P'erda, o rok mladší,

také studoval, ale, když to nijak nešlo a on
v nižším gymnasiu dkladn propadl, zaež
máma veškery professory celého svta do
horoucích pekel proklela a jmény všech uži-

tených i dravých zvíat oznaila, byl dán na
uení, vyuil se zámeníkem, odbyl si vojnu
a dostal se pak k železnici. Jezdi prozatím
jako brzda po trati mezi Chebem a Vídní,

stane se — máma o tom nepochybovala a
tátovi v té píin se odalo slovo — co ne-

vidt konduktérem a v dohledné dob velkým
pánem na dráze. Prozatím mu služné nesta-
ilo a bylo teba mu pidávati, aby již nyní
tohoto velkého pána dlat mohl. — tvrtý,
jménem Matouš, ítal dvacet ti jara a sloužil

u dragoun, kde se domohl hodnosti desát-

níka. Až se vrátí, oslní samého knížete svou
mužnou krásou, tak že tento jej vezme do
svých služeb a udlá ho hajným nebo spíše

ješt lokajem, aby mohl pi stole pisluhovati
samé paní knžn a urozenj'm princeznám a

hrabnkám, které k ní zavítají návštvou. Tof
stálo psáno zlatým písmem v knize ízení
svtového a bda tomu, kdo by se byl opo-

vážil o tom pochybovat. — Rozumí se, že

Matouš lokajem nezstane, nýbrž že postoupí
bu na štalmajstra nebo na správce zámku
na Hluboké nebo v Libjicích nebo v Teboni.
Dbá-li kníže pán své cti a slávy, není možno,
aby jinak uinil. Doká-li se toho paní máma
Krušná, bude si pipadat jako sama paní
knžna. — Pátý a nejmladší, Frantík, ítající

vku svého patnáct let, ml náramnou chu
na vojaninu a proto už niemu se nechtl
uit na nmecké reálce v Budjovicích, kde
prozatím ješt studoval. Po prázdninách vstoupí

do kadetní školy a za pt nebo šest let bude
z nho ofticír, který každého dne bude beze
všeho moci zasednout k tabuli císae pána
na Vídeském hrad. Suggeroval toto pomy-
šlení mám tak, že tato sebe samu pímo
vidla sedící podle zemkrálovny v pozlacené
dvoran, ana pojídala ze stíbrných talí a po-
píjela vína ze zlatých pohár a pedem se

tou svou slávou pávila. (Pokraováni.)
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EM. KYT. Z EKOVA:
U krbu Francie.

Nkolik eiky-ch pohlcdíl a v/.pomínok.

(Pokraováni.)

V Gif, dne 29. ervence.

ak roztomile svdomitá
jest madame Adam ! Vzor
lii)stiteli<y. V obšírném
dopise vysvtlila mi vše,

co se týkalo mého výletu

z Paíže do Gif. »Použi-
jete vlaku, jenž vyjíždí

o šesté hodin 22 min.

veer z nádraží Lucem-
burského v ulici Gay
Lussacov, máte-li pouze

vak runí — máte-li cestovní kufr, musíte
vsednouti do vlaku vyjíždjícího o šesté ho-
din 27 minutách z nádraží d'Enfert na námstí
Lva Belfortského. Dorazíte do Gif za tyicet
minut. Naleznete tam povoz a v deseti minu-
tách jste v kláštee.*) Tož na shledanou zítra

a mnoho srdených pozdrav.* A dopis obsa-

hoval ješt celou adu pokyn a podrobností.

Zlatá hostitelka . . !

Pijel jsem vera do Gif vlakem manžel
— byla sobota a Paížané, obchodníci a úed-
níci, opouštli davem tu dusnou centrálu

(která zúroduje i vyssává tolik sil, tolik ener-

gie, tolik mozk a tolik srdcí), aby si od-

dechli na tyiadvacet hodin na venkov.
V oddlení mém sedlo nkolik elegantních

pán s ržicemi a stužkami ádovými v kno-
flíkových dírkách a všichni mli sebou kožené
serviety se svazky listin a spis. Paíž, koho
pojala do svého víru, tomu nepopává od-

dechu . . .

Vysoká bryka s koženým písteškem jen

letla od nádraží po cest, která špalírem

pistižených strom a neobyejnou uprave-

ností pipomínala spíše širokou pšinu záme-
ckého parku. Za chvíli octli jsme se na pra-

vém venkov. Jak jsem si oddechl po pekel-

ném vedru paížském !

Po levé stran na návrší šuml poetický

háj buk, dub a jedlí, na právo zelenaly se

šavnaté, vysoké traviny, mezi nimiž, ve slinu

olší, vinula, se íka Yvette — a za ní, spíše

vilové osad než vesnici podobná, pod lesna-

tými pahorky spoívala osada Gif. V nkolika
minutách stanul statný náš k ped blost-

ným dvoupatrovým zámekem s bílými de-
vnými žalusiemi, tsn u lesní stezky. Tichý
dm, diskrétn uzavených oken, stromoví

parku pes ze se klonící, chlad blízkého lesa.

*) Abbaye de Gif, Klášter C.ilský. bývalé klášterní

sídlo slavné v 15. a 16. vku.

vn luin, kde kvetla máta, a proslulost
místa — to vše ovanulo píchozího na první
ráz zvláštní, v pravd básnickou vznešeností.
Oholený sluha ekal již u malých vrátek a
ujal se mých zavazadel. Spchal jsem po heb-
kém, hrábmi co nejpelivji nakadeeném
písku, abych pozdravil paní domu; stála ped
otevenými dokoán dvemi ohromného pí-
zemního salonu, vlídná i vznešená, dobrotivá
i majestátní, v erných hedvábných šatech
s vlekou.

Uvítala mne tím prostým, klidným zpso-
bem, jenž svdil o neskonalé dobrotivosti a
pece ani dost málo neujímal dstojnosti, jež

se zraila v celém držení a ve všech pohy-
bech mé hostitelky.

— Moje pítelkyn, hrabnka de Souza a
mj host z Kahýry, Mustafa paša,« pedsta-
vila mi paní .'\dam aristokratickou dámu se

vzezením ímské patricijky, jež stála po její

pravici, a mladého elegantního Egypana sndé
tváe a neobyejn výrazných oi.
—

- A nyní dovolte, abych vás uvedla do
vašeho pokoje, pravila Mme Adam. A hbit
pešla po hebkém písku do pedního kídla
domu. Prošli jsme pedsíní ozdobenou krás-

nými mapami francouzských kolonií a sta-

rý'mi rytinami. Vedle vchodu do jídelny chmu-
ila se velebná zevovská tvá Victora Huga.
Po toitých leštných schodech byl jsem uve-

den do svého pokoje, jehož vchod byl zasten
záclonou ozdobenou belfortskými lvy.

— Milujete venkov?
— Nejkrásnjší chvíle svého života zažil

jsem na venkov, madame.
— Tož pokoj váš, doufám, se vám zalíbí

— vous tes en vraie campagne — jste na
pravém venkov. Popatte, vidíte zde celé

údolí Chevreuse a celé moje hospodáství.
Te vás opouštím a sejdte brzo k nám —
diner na nás eká.*

Rohlédl jsem se. Na krbu stálo cudné díví
poprsí, jevící nápadnou podobu s madame

;

se stny zírala na mne z jednoduché, ale ka

rakteristické kresby, svým velikým a daleko

do budoucna rozeveným zrakem George

Sand, veliká pítelkyn mé hostitelky. U mého
lože byla zavšena podobizna pana Edmonda
Adama, hlava energická, plná upímnosti,

s ohromným knírem, pipomínající hlavu pol-

ských šlechtic. Uprosted pokoje ml jsem
pipraveno vše, eho teba ku psaní a ke stu-

diu. Okno bylo rozeveno a vn luinatého
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údolí vnikala do vnit mé jizby. V té vtein
pocítil jsem celý rozdíl mezi úmorným živo-

tem msta a léivým klidem venkova. Sotva
že jsem se v nkolika minutách upravil a do
amary oblékl, zaklepal na dvée mého po-

koje sluha Lucien, ohlašuje:

— Madam prosí, abyste zstal, pane, v odvu
jen obyejném, nebo jsme na venkov ....
Diner jest pipraveno.

I sešel jsem do útulné jídelny, rouenským
nádobím a bizarními nápady malí ozdobené.
Karikatury zvíecích hlav, upomínající na
smšné typy lidské, smály se na nás se zá-

clon zavšených nade dvemi.

Srdená veselost a duchaplnost mé hosti-

telky mne hned na poprvé okouzlila i cítil

jsem se tu jako doma. Byli jsme jen tyi za

stolem a to zvyšovalo jen intimnost našeho
prvního veera.

»Ti, kdož nikdy nedovedou se rozveseliti,

nejsou ani v nitru svém dobí, « praví kdesi

.\lme Adam.

Po celý ten první veer tanula mi na mysli
zlatá slova, jež byl napsal v Soudobé Francii

o paní Adam múj veliký pítel p. Francois
C o p p é e

:

• Gambetta pál si, aby Francie stala se Re-

publikou athénskou. Tento ideál jest velice

sporný a lze jej bráti na petes s nkolika
hledisk; nikdo na píklad netouží po tom,

aby opt vzešla vláda, která vypudila Aristida

a íši bolehlavu podala Sokratovi. Pedstavu-
jeme-li si však pod republikou athénskou
Spoleenský stát, v nmž svrchovan vládne
vzdlanost a krása, tož lze íci, že Paížané
zakusili této republiky v salon paní Adam.

Aby pod jednou stechou se shromáždili

politikové všech odstín a nejelnjší osob-

nosti svta literárního a umleckého, aby
prodchnuti byli ovzduším vzájemné srdenosti,

k tomu bylo potebí kouzla, pvabu, taktu a

zejména svrchované dobrotivosti této zname-
nité ženy.

Nezapomenu nikdy na onen, již velice da-

leký den, kdy zasedl jsem poprvé za stl ma-
dame Adam a ztrávil veer v jejím kruhu
pátel. Byla tehdy v plném rozkvtu své krásy

a ti státníci, ti náelníci vojenští, ti novinái,

ti básníci, ti umlci, ti mužové velkého svta,
zajisté že v skrytu rozdvojení mnohým sou-

peenstvím ano i nenávistí, byli tu všichni

jakoby usmíeni záným úsmvem paní Ada-
mové, její teplým a dojímavým hlasem, ke

každému pronášející to pravé slovo, jakýmsi
fluidem laskavosti a míru, jež z celé bytosti

její vycházelo.*

Ani já nezapomenu ten první veer u paní
Adam prožitý v dob, kdy vysoký vk dodal
té paní ješt více vznešenosti. Byl jsem ša-
sten, nechávaje se unášeti živým a hebkým
proudem jejího rozhovoru.
— Cech}' jsou snad jedinou zemí, kterou

dosud neznám, ale poínám již vnikati do
eských vcí a pijedu k vám,' dodala Ma-
dame mezi hovoren prokvetlým intimními

vzpomínkami, duchaplnými nápady a anekdo-
tami. »Nejedu do kraje, s kterým nejsem na-

ped obeznámena. « Pi tom však rozvinovala

madame neobyejn správný a jasný obraz
eské soudobosti, našich jazykových a škol-

ských pomr a naší obrany proti germani-
saci. Jaká vnímavost, jaJíé informace z celého

svta — a jaká pam!

Po díner odebrali jsme se do velikého sa-

lonu v pízemí ; tento salon zaujímá celé

kídlo zámeku gifského vybíhající s terasy

do stinného, níže položeného parku, jenž
pechází pak v malebnou divoinu kovin,
ostružin, beanu a divokou zm všelikých

šplhavých rostlin — tam dosud stojí dumavá
zícenina slavného ženského kláštera Gifského.

Toto kídlo, v nmž nalézá se tém jen

ohromný salon, dala zbudovati ped léty sama
Madame Adam — nebo její život nelze si

mysliti bez salonu.

My, muži, popíjeli jsme ernou kávu. Ma-
dame proletla nkolik velikých paížských
denník, sdlujíc nám strun významné udá-
losti dne — ke každému faktu pipojila n-
kolika slovy pronikavý úsudek, bitké mínní,
upímný svj podiv, projev souhlasu nebo
nevole. Netajila se s úsudkem a podávala tak

svoji duši a své srdce bez masky a celé.

Rozhlédl jsem se po salonu a bylo mi v nm
opt tak po slovansku doma. Se stny mezi
dvma velikými knihovnami usmívala se na
nás jemn šlechetná tvá Juliette Adam —
portrét v životní velikosti z r. 1894 od Fran-
ginia issoncourt pedstavující paní domu ve
svtlé veerní toilett, jakoby hostm vlídn
kynula.

Na ohromném stole, pokrytém po vtšin
nádhernými publikacemi, u samého stojanu

štíhlé lampy s hedvábným stínítkem stály

krásné podobizny knížete ernohorského Ni-

koly a knžny Mileny, princ a princezen, se

srdeným vnováním. Hovor náš byl jiskrný
— madame vzpomínala na Strossmayera,

když poprvé pekroil práh jejího salonu v Pa-

íži.

— Oh! to byl muž veliký, vznešený a

okouzlující. Ale také autoritáský . . . «

Neteba podotýkati, že madame znala hojn
podrobností o napjatém pomru mezi naším
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velikým Slovanem a ministry maarskými.
A nevím už ani jak a pojednou kmitla hovo-
rem anekdota o pýše magnátské. Biskup ma-
arský jede po krásném most budapeštském
v nádherném povoze, jenž se tpytí zlatem a
stíbrem. »Takhle Ježíš Kristus nejezdil, < volá

na hrdého preláta otrhanec na most pracu-

jící. »Máš pravdu, « odpovídá z vozu se na-

klánje biskup, »ale nezapomínej, že Kristus

byl synem tesaovým a já že jsem synem
magnáta a sám magnát . . .

«

— Všichni velicí politikové hráli vášniv
domino — Gambetta, Challemel-Lacour, mj
manžel Edmond Adam a jiní . . . Zahejme si

domino ! Ostatn mj salon není hernou —
u mne hraji se hry dtské, jako na píklad
patience, hra v koule, lotto . . . < Hráli jsme
domino, hovoíce o pomrech na dvoe egypt-
ském, o Mussetovi (kterého madame miluje

jako básníka a nenávidí jako lovka), o San-
dové, o síle Slovan rakouských . . .

Po jedenácté hodin doprovodil jsem ma-
dame k její komnatám v prvním pate, osv-
cuje jí toité devné schody svíkou. Již

jako mladiká žena pracovala pí. Adam tajn
o své první knize »Myšlenky protiproudio^
novské", za svého prvního nešastného man-
želství, v noci. Pracuje dodnes po díner do
druhé hodiny ranní.

Když jsme se rozlouili s páním dobré
noci, vzpomínal jsem ješt dlouho ve svém
pokojí nad knihou verš Alfreda Musseta na
madame Adam, jež nedaleko odtud poádala
svou korespondenci a své doklady, pipravu-
jíc nový svazek svých pamií. Nalezl jsem
u madame veliký píklad práce a sebeobto-
vání.

Un grand exemple ! (Pokraováni.)

K. LEGER{:

Zavraždný purkmistr.
Povídka z dávných dub.

(Pokraování.)

a to myslil Jecl, vyjídaje po-

lévku devnou lžící. Usmí-
val se, — byl rád doma,
vera celý den strávil na
trhu v Nymburce, v opasku
na nahém tle pináší
hezkou hrstku stíbrných
groš. Tšil se, až vysype
je na stl a ekne krásné

svojí žen : >Vezmi, jsou

tvoje!" Chtlo se mu po-

ní. Zeptal se : »Vzpominala jsi na
Goldo?« Stála odvrácená, nevidl

jsem poád na tebe, co

jsem, abych ped nocí

pišel jsem pece pozd,
brány už byly zaveny. Kde jsi byla veer ?«

»V modlitebné — « odpovdla, sotva do-

slechl.

>A pak?«
»Pak?« Golda se rozpomínala. »Pobyla jsem

chvíli u Rilky Šeftlovy.*

>Nkdy veer zabit byl pan Saterna!« na-

jednou vzpomnl zase Jecl na strašlivou udá-

lost. Byl by povdl, co všechno vidl v dom
zabitého, ale žena jeho jaksi neklidn jej pe-
rušila: »Není mi dnes dobe, zima mne roz-

mazlít se s

mne vera,
jí v obliej.

asi dláš? pospíchal

vrátil se k tob, ale

• Myslil

ráží!» pravila a hlas její opravdu se chvl,

i zdravé zoubky chvílemi zadrkotaly jako

v zimnici. Jecl se polekal. »Jen mi nestonej,

perliko moje!* ekl starostliv. Pemáhala se

patrn, hlavou pohodila, odtušila: "Nic mi
nebude. Pjdu Rifku navštívit, — neboj se,

zase mi bude dobe — < ale zoubky opt za-

drkotaly.

Neodpovdl, díval se, jak shodila všední

halenu, kterou doma nosila, aby oblékla lepší

kabátec. Vidl ji tak rád, když z bílé košilky

zasvítilo hladké hrdlo a sndá, kulatá ramena.

Stála ped zrcadlem, upravovala erné, zka-

deené vlasy, které padaly jí až po pás, nežli

je šátkem kolem hlavy zavázala. Jak rád tyto

kadee hebké a vonné hladíval. Te vztáhla

ruku pro svátení kabátek. Byl z erveného
hedvábí.

Cosi se mihlo Jeclovi mozkem, — opravdu,

ta ervená barva na slunením svtle až v oi
pálí. Podepel za stolem hlavu v dla, Golda

na adrech zapínala knoflíky.

Najednou se Jecl otásl, jako když na smrt

sáhne, oi vyvalil. Mimovoln hledal ve hlu-

boké kapse kaftanu knoflík nalezený v komoe
purkmistrov. Knoflík jantarový s nitkou er-
veného hedvábí.
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Práv takové knoflíky zapínala paní Golda,
mimovoln poítal, jsou-li všechny na kabátku
jejím. Jeden nahoe na hrdle scházel. »Bh
ví!< ekl Jecl sám k sob, -pro se tesu?
pro mne obchází hrza? Náhoda, že schází

knoflík na kabátku mé paní. Je mnoho po-
dobných — z jantaru. Co mne podsilo ? vždyt
pece -— je to tak nemožné, aby moje Golda
byla vera veer v komoe purkmistrov!*
Chtl se usmát, ale jen obliej pitvorn skivil

a žluté vlí zuby se vycenily. Náhlá úzkost
jej zachvátila, taková, že na ele až krpje
potu mu vystupovaly. Vstával zachytiv se

obma rukama stolu, Goldo ! Goldo! chtl
vykiknout.
A Golda. obleena již, otoila se k nmu, —

vidl jí v obliej. Nedívala se na, oi její

byly njak zkaleny, obliej bledší nežli jindy,

rty skiveny, ale zdála se být klidnou.

»\'rátím se brzy!« ekla, »snad najdu Rifku

doma!< Jecl jen hlavou pokynul, — nebyl
slova schopen. Jako ve snách díval se za ní,

jak odchází. Když dvée zapadly, vzdychl
z hluboká, rukávem otel elo. Zdálo se mu,
že má krev stuhlou v žilách ; aby ji rozproudil,

pešel po svtnici, studené ruce si mnul.
»Blázne! blázne!" íkal si, »kterak by bylo

možno?*
O mrtvém purkmistru bylo známo, že byl

lovk lehký a rozmailý, vyprávlo se po
mst o jeho dobrodružstvích, v rad nejednou
sám primátor Bartoš jej pokáral, ale Satyáš
jen se smál, krout vousy. Byl ješt mlád a
plný života, íkalo se, že dovedl ženám ua-
rovat, Ubil se mnohé.

.•^le kterak možno myslit, že Golda — ? Jecl

na dlani držel jantarový knoflík s ervenou
nitkou, dlouho se na nj díval se zaatými
zuby, s elem svraštlým. Pak pistoupil ke
kamnm a knoflík hodil do žhavého popele, —
jantar zasyel, vzplanul bledým plamenem.

»Tak!4 ekl Jecl a vzpímil se. V oích se

mu rozjasnilo, — na se trápit hloupým pode-
zením? Mihlo se mu hlavou, jak snadno mohl
nabýti jistoty, — Goldy samotné se zeptat,

i kdyby mlela, Jecl dobe jí dovedl ísti

z každé zmny ve tvái, ihned by uhodl.
A což kdyby — kdyby opravdu vyetl žen
své z oí, že jej klamala? že hešila? Jecl se

zadíval ztrnule kamsi do kouta. Co pak? Co
stalo by se s ním? Golda byla mu vším, její

láska byla jeho životem. Její láska, — nebo
aspo víra v lásku té arovné ženy. Víra!

pro v té chvilce vzpomnl najednou, jak on
sám je ošklivý, starý, nemocný? I ped zrcadlem,
ve kterém díve Golda se shlížela, postál oka-
mžik, vidl tam své žluté, svraštlé tváe.
V náhlém vzteku sám na sebe pitvorn se

zašklebil. .A.by rozptýlil hloupé myšlenky, ode-
pjal s tla opasek a vybíral z nho stržené

groše, hezká hromádka byla stíbrných plíšk.
Lhostejn odhrnul je, nemohl mysíit nežli na
Goldu svoji. Který zlý duch mu našeptal, aby
slídil jako chrt v komoe zavraždného ! Bu
zatracen! Zlý duch v ruce mu nadhodil jan-

tarový knoflík. Nikdy ješt, nikdy, nikdy ne-
šastný Jecl nepoznal hoe hlodající pochyb-
nosti, šasten byl v bezpené vire I A te
otrávil sám své štstí, peklo vzbudil ve svém
srdci bláhovou všeteností! Nebýt dnešního
dne, nikdy by ani ve snu nepišlo mu na
mysl, že Golda jej klame. Nikdy, — ani tehdy,

kdyby Golda opravdu vera veer byla v dom
Saternov. Nevdl by o tom a byl by šasten.
Ano, nevdl by !

— Vrávoravým krokem pešel
po svtnici.

Je vinna paní Golda? Klame jej? naléval ;"/

vera Saterna sladké, koenné víno ? Jako
osyka chvl se ubohý Jecl. Ruce sepjal za
hlavou a elo položil na studenou ze. Ne,
nic nechce vdt, nic! Zbytená bolest! nic

neví, — pro se trápit? Vzpímil se, oi pro-

tel a rozhlédl se kolem. Hle, jak se vyjas-

nilo! lovk sám nemoudrými myšlenkami
radost si kazí. Te si ekl : Nic nevím, nechci
vdt, a je šasten a vesel. —
Do dveí bez pozdravu vbhl soused Saje

v kaftan usmoleném, na hlav s epikou
starou, aksamitovou, s dlouhými pejzy pod ní,

nco nesl v sevené psti, úzkostliv se ohlížel.

Natáhl ruku, otevel pst. >Víš, co je to?<

zeptal se Jecla pitlumen, oi mu hrály, spodní
ret, svislý a odulý, rozilením se otásal. Na
dlani ml .Saje velikou stíbrnou pee. Kolem
Jecla se opt zatmlo.
»Pee radní!* ekl jaksi dut, »kdes ji vzal,

Sáje?«

»Koupil jsem od Jánka erného,* odpovdl
s chytrým úsmvem soused. «.ale drahá! pl
kopy jsem dal.*

• Lžeš! jenom tvrt kopy!*
»Jak to víš?* udivený Saje protáhl obliej.

> Proto, že dávno znám, že jen polovika
z toho, co promluvíš, je pravda!* odpovdl
Jecl, ale patrn myslil na cosi jiného. Na ele
sbíhaly se mu vrásky. »Dobrý obchod, .Šáje

!

páni konšelé se potší, že pee znova na
svt. Jdi na radnici a ekni : Kopu jsem dal !

—
anebo ne, tu máš, sám ti kopu vyplatím,

chceš? Zde jest!* rozhodil po stole stíbrné
plíšky, které z trhu pinesl.

Saje místo odpovdi obma rukama sahal

po penzích, — jistota je jistota, páni konšelé

slibují, ale neradi platí, však to znal

!

• .•\ erný Janek?* ptal se zachmuený Jecl,

tžkou pee pevraceje v prstech.

»Napilý šenky vytloukal, po ulici kiel, až

rychtá jej svázati dal a do šatlavy zavel.

Už v té minut, kdy jej biici lapili, koupil

jsem pee.*
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» Dobe, Šájel pece snad jednou z tebe bude
chytrý obchodník !<

»A nesu ti ji, Jecle, nebo ty lépe víš, co
s ní.«

»A Jani<a zaveli ?«

>Zaveli. Do kozlíku jej svázali a vlekli po
ulici. Ml jsi slyšet, jak hromoval a zloeil.
Nu, bu s Bohem, pospíchám! A Bh ti dej,

abys desetkrát více utržil, nežli mi dáváš.*

Sebral Šáje stíbrné plíšky a rozradostnn od-
cházel, šoupaje trepkami na bosých nohou.
Jecl zstal sám, zachmuen a znova rozechvn.
erný Janek, bývalý eledín Saternv, kte-

rého pán ped njakým asem v nevoli pro-

pustil! Jemu v tomto týdnu prodal Jecl nuž.

Hned ráno vzpomnl na. Janek, chasník ne-

urvalý, byl schopen všeho, on zabil purkmistra
a pokladnu mstskou oloupil. On znal celý

Saternv dm, znal purkmistrovy zvyky, snadno
se dovedl vloudit v jeho komoru a vykat
píhodné chvíle. Pee, ktei'ou Jecl získal, je

pímým dkazem. Peníze lupi snad nkde
ukryl, však poví kam, až jej na žebík na-

táhnou !

Jecl mohl jenom na radnici vejít, položit

pee ped pány a íci : Zaplate odmnu, po-

vím, kdo byl vrahem ! A nebude odmna malá
za Jankovu hlavu! To všechno Jecl vdl,
ale pece rozmýšlel, neklidn pecházel po
jizb.

Kdy asi erný Janek vloudil se do purk-

mistrovy komory? dojista z veera nkdy, za

dne snad již, dokud byly dvée domovní ote-

veny, na noc pan Saterna zabezpeil se do-

jista pevnou závorou. Kdesi v komoe schován
zlosyn ekal na vhodný okamžik. Byl-li tam
však už z veera, vidl, koho pan Saterna

hostí sladkým vínem. Až jej právo na žebík
povsí a louemi pod pažím pálit bude, poví,

co vidl a slyšel. Pak i Jecl se doví, komu
patil jantarový knoflík.

Dlouhými kroky bloudil z kouta do kouta,

zamyšlen, okusuje si tvrdé nehty. Ne, Jecl

nechce vdt! ne! vykikoval skorém. Co by
mu plátno bylo vdt, že jeho Golda, sladká

Golda podveer navštvuje jiné? víno g nimi

pije, sladké peivo bílými zoubky okusuje?

Co by uinil? šel by a s mostu by do eky
skoil.

Ne ! Neml by odvahy, utajil by svou bolest,

nezavzdychl by, nevyetl by nevrné žen
hích její, všechnu trpkost by strávil ve svém
srdci a u nohou krásné Goldy plazil by se

jako pes, spokojuje se odpadky její lásky, které

pro nj zbývaly po jiných.

Jecl oi vyteštil do dálky, — vidl ten hrozný,
zoufalý život ped sebou. A otásl se celý.

Ne, nechce vdt! nesmí vdét!
Peliv zavinul stíbrnou pee v hadíky a

schoval do tajné skrýše ve zdi. ekl si: až

bude as, draze zaplatí .mu ji páni na radnici,

dobe zúroí se kopa, kterou Sájovi dal.

Klidn šel pak za svojí prací, po mst ob-

cházel s drobným zbožím, zde onde venko-
vanu pomohl pytel pšenice prodat, bohatému
souvrci Pinkasovi dovedl zemánka z okolí,

který tuze penz poteboval, — neutratil Jecl

z bhdarma dne ! Pi tom naslouchal, jak

všady v podloubích, v domech šenkovních,

v dílnách i krámech hovoí se o vražd, o ztra-

cených kopách a stíbrné peeti, o tom, kdo
asi lupiem byl. Jecl mlel, uškliboval se, ptal-li

se ho kdo, jak soudí on, jenom rameny po-

kril.

K veeru vrátil se dom, Golda už jídlo mu
pichystala. Visutou lampu rozsvítil, spolu

s Goldou usedli k miskám, oba zamlklí njak.

Nkolikrát pohladil jí malou, mkkou ruku, —
byla studená.

>Sychravo je dnes!* ekl, hled stranou

kamsi.

»Sychravo!« odpovdla a zase umlkli.

Po veei modlil se Jecl. Tžko a dlouho se

modlil, kývaje celým tlem, zoufalým vzlykotem

na rtech mu vyznívala slova modlitby. A když
skonil i emínky odvázal, s náruí rozpjatou,

s oima zavlhlýma pistoupil k žen. Ale ne-

políbil ji, ruce mu klesly. Jenom ostýchav
suchými prsty pohladil erné vlasy její.

Musím ješt na chvíli k Pinkasovi,* pravil,

»sútovat cosi máme — *

• Jdi!< odtušila Golda lhostejn.

Zahalen v límec, tchóovici stáhnuv do obli-

eje, vyšel Jecl z domu. (Dokoneni.)
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KAREL ADÁMEK.

jilý pane redaktore 1 Roku 1886 posLli mi

z knihkupectví silný svazek na ukázku. Ml
nadpis »Z naší doby.« Kniha ta, II. a III. dilein

brzy na to následovaná, uinila na mne tak silný

dojem, že mému psobení
dala tehdy zcela nový smr.

Pamatuji se, jak mne drtily

tém její údaje, jak mne
rozilovalo toto zrcadlo naši

hospodáské nedostateno-

sti, jak mne skliovalo v-
domi, že pádnost statisti-

ckých dat jejích, váha vý-

vodu a nemilosrdný soud

o naší zavinné netenosti

je vlastn výkikem, po nmž
nezbývá než hledat nové

cesty.

Tato kniha pouila mne,

že se píliš opíjíme politi-

ckými lihovinami, že pro

malé kytiky chvilkových

radosti zbyten slézáme

strmé srázy, zaneprázdu-

jeme se pro radost národního

odprce svého dtinskými

šarvátkami — co zatím on

staví klidn muže vedle muže

do eské pdy, dílnu vedle

dílny, školu vedle školy —
tvoe tak dležité stráže —
které voln, ale jist po-

stupují do našeho šiku, n-
kde jej ped našim zrakem

již rozrážejíce.

Ped dvacíti lety byly naše lány národohospo-

dáské velice chudý. I ta krabika sirek musila

míti jen nmecký nápis — a nikdo se nad touto

porobou nerdl. My snili jen o velkém politickém

úspchu, který prý jednou pijde a pijíti musí. Po

tomto slavném dni nám pak vše samo spadne do klína

— íkali jsme si. Uili jsme se tomu, vili tomu
od dtství, vyznávali jsme si to, psali, tiskli, zpívali.

Kniha »Z naší doby« byla napsána Karlem
Adámkem.

Karel Adámek

Tento autor mne vykoupal v louhu. Když jsem

pustil jeho dílo z ruky, mžitky se mi dlaly ped oima,
nevyslovitelný stesk naplnil mi duši a bolestná úvaha

mne sklíila: ano, jsme nedostatení, jsme malicherni,

slabí a nemožní. Jsme v porob, otroíme nme-
ckému kapitálu, svíjíme se pod dtkami jeho vý-

bojnosti, skoro se nelišíme

od ostrovan v dalekém

moi, nad nimiž bílý muž
rozvinul svou vlajku — jimž

poruil, aby mu výtžek své

práce odevzdávali, jimž vnu-

cuje své vj'robky, svou vli,

svou e, svj mrav, nábo-

ženství a zákon.

Kniha Adámkova mi ote-

vela oi — ukázala mi na

cesty, kterých jsem jindy

nevídal, kikla mi do duše

hlasem, jakého jsem dosud

neslýchal.

V celém život jsem mlu-

vil jenom dvakráte s Karlem

Adámkem. Nkolik slov na

ulici. Naposledy — ped
mnohými již lety sám mne
zastavil. Rozhovoil se o

mém spise, který se týkal

národohospodáského roz-

voje našeho. Líbil se mu.

Nedovedl jsem však na n-
kolik slov jeho uznání od-

povdít. — Chtl jsem mu
íci, že jsem chodil vlastn

do jeho školy, že jsem po

svazcích jeho knihy, »Z naší

doby* proetl snad všechny
jeho spisy — cestopisné, historické, kulturní, o v-
cech prmyslových, školských, samosprávných, dl-
nických — nic, pranic jsem mu neekl. Ani jsem

mu za slova píznivého posudku nepodkoval. Po-

tásl mi rukou — více jsem se s ním neutkal.

Pi mnohých representaních píležitostech vidívám

mudrckou hlavu tohoto muže s dlouhým bílým

vousem, s hlasem kovov dunícím, s gestem filo-

sofa. A tu vždycky si vzpomenu, co potchy mi
zpsobil svými spisy.
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Kryje se v sloupci Vašeho listu, pane redaktore,

pseudonymem, piznávám se, že mi psobí velikou

radost, že se na Cfirudimsku rozpomnli nyní Adám-
kova významu.

Je prý tyicet let hlavou okresní samosprávy.

Spojily se tedy obce, spolky a rzné korporace,

aby Karlu Adámkovi slavn osvdili své uznáni.

Nech slavnost ta je sebe okázalejší, bude to jen

hození krátkého svtelného paprsku na osobu, která

celý život vnovala jediné myšlénce. Jako apoštol

ml jenom jedno » Vím*, a to: »Nebudeme míti

významu, dokud nebudeme intellektueln, mravn
a hospodásky silni.*

Proto psal, enil, poslancoval, spolky a školy

zakládal, pednášel, samospráv sloužil. Je potši-

telno, že mu vijí v eskomoravské vysoin vnce
— ale tato prchavá oslava je mikroskopickou od-

platou za celý život dobrého snažení. Ale jaká

pomoc, jsme chudý národ!

Karel Adámek na štstí nalezne trvalejší odmny
ve svém nitru. Dokal se, že zrní, které rozsíval

nkdy skoro sám, poíná u nás klíit.

eské emeslo, prmysl, obchod, vývoz, odborné

školství — eské umní, práce duševní i hmotná
— má již cennou znaku, nepopiratelnou hodnotu

a kulturní i národohospodáský význam. Uíme se

prese všecku nenávistnost eské povahy a nesná-

šelivost svou vážiti si již eské práce a všímati

si lépe eského života.

Nemžeme íci, že by nebylo již dvod k obavám
o eskou budoucnost — ale na staveništi naší

samostatnosti v oboru práce a smýšlení rýsuji se

zcela znateln linie základ.

Není mnoho tch, kdož pi vytyování hranic

této velké budovy mli rý v ruce tak dlouho jako

Karel Adámek. Nedoká se avedáni jejího krovu

on — snad ani naše dti — ale až pro vlys její

budou shledávána jména o stavbu nejzaslouži-

lejších, již v prvním sloupci bude Adámkovo.
Adámek tolika literátm stiskl pátelsky ruku,

že neuhodne jméno mé. Prosím, aby mu prozrazeno

nebylo. Pro nj a pro Váš milý list jsem pouhý
X. Y. Z.

**.i?Z CESKÉ^IO ŽrV0TA"?5^í^

Kdy bude hotov Husv pomník? Mrtvý

bod, na nmž se záležitost Husova pomníku ocitla

vlekoucimi se spory o místo a o model, pekroen
snad už šastn smlouvou, která byla ped nkolika

dny zástupci spolku a sochaem L. Salounem pode-

psána. Smlouva dlí veškery práce umlecké na

dv ady výkon a to a) na provedení osminového

modelu pomníku a kašovaného modelu ve skutené
velikosti a. b) na ostatní práce, z nichž uvádíme

zejména provedení pomocného modelu v jedné

tetin, sochy Husovy a tí skupin v konených
velikostech, a umlecký dozor nade všemi pracemi

jinými.

Umlec jest zavázán provésti osminový model

se zmnami, podmínnými posunutím pomníku ku

stedu námstí, ve lht 10 msíc ode dne pod-

pisu smlouvy. Po schválení tohoto modelu vybu-

dován bude ve tech msících na míst, pro pomník
ureném, kašovaný pohyblivý model ve skutené

velikosti za úelem vyzkoušení velikosti celého

pomníku i jednotlivých jeho ástí a urení pesného

K. Klostermann a sedláci z Blat. Fot. .'\. Wildt v C. Budjovicích.
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bodu, na nmž pomník bude umístn. Na základ
výsledk této zkoušky proveden bude pomocný
model v jedné tetin ve lht 18 msíní. Tím
skoneny budou všechny pípravné, ale nejdleži-

tjší práce umlecké, po nichž modelovány budou

socha Husova a skupiny ve stanovené velikosti

pro slévání v bronzi. Tyto poslední práce vyžadovati

budou 44 msíce. Smlouva tedy poítá celkem

s dobou 6 let a 3 msíc. Ponvadž však archi-

tektonické i ostatní, ve smlouvu nepojaté práce:

kamenické, zednické a lijecké postupovati budou

skoro souasn, bude lze, nenastanou-li nepedví-

dané pekážky, celý pomník dohotoviti asi v sedmi

letech. Uvážíme li, že provádní jiných pomník
vyžadovalo doby mnohem delší, jeví se lhta, vy-

mená pomníku Husovu s mohutnou výzdobou

skupinovou, dosti krátkou, pi emž není vylouena
možnost, že bude stavba, dovolí-li tomu okolnosti

zvlášt píznivé, ješt urychlena. — 03 —

=-=- Naše vyobrazení dnešní pimykají se k ro-

mánu Karla Klostermanna »Mlhy na Blatech«, je-

hož první již stránky vzbudily v tenástvu Máje

velký zájem. První pedstavuje našeho výborného

romanciera uprosted sedlák Blatských, mezi nimiž

k jmenovanému románu konal rozsáhlá studia, tše
se neobmezené jich úct a lásce, tak že považují

jej jako za svého. Zrovna sensan psobilo, když

se svými Blatskými sedláky Karel Klostermann

dostavil se do Písku, aby Adolfu Heydukovi k jeho

70. narozeninám jménem celých Blat vzdali poctu.

Náš tená tuto zajímavou deputaci dnes má pí-

ležitost poznati, doplnnou o nkolik jiných rázo-

vitých typických hlav z rzných vesnic jihoeských

Blat. V skupin napohled sám se vytyuje hospodá
na statku selského statného hrdiny, jehož jest po-

tomkem, starosta obce Zbudova Kubáta a devade-

sátiletá babika Kubátová.

Druhé vyobrazení pedstavuje starou, ze šest-

náctého století pocházející kolnu s apím hnízdem

na statku Kubatovském ve Zbudov.
Ob vyobrazení poízena jsou dle fotografií, jež

pro Máj vyhoiovil '.A. Wildt v eských Bu-

djovicích. Zr.

Výstava prací F. Engclmiillera v Brandýse
nad Labem. Jsou jisté lásky v život, které matou

hlavu, smysly, ducha i srdce : jedna je mezi nimi,

která nemate, ale proniká, a ta umírá jen s by-

tostí, do které zapustila své koeny . . .i Tchto slov

Musettových použil Ferd. Engelmiiller k proslovu,

jímž doprovází program výstavky svých drobnjších

prací letošního plodného léta od ervna do záí,

kterou uspoádal ve dvoran okresního výboru

v Brandýse nad Labem.
A dojista, jen vroucí a hluboká láska k pírod

vyzirá z tch ticeti obrázk, jichž motivy zlákaly

duši malíovu do polabského kraje. Zdejší okolí

vyniká onou náladovostí krajin širokých obzor,
která je tak milována dušemi, jichž oko není slepo

pro krásu barev otevených polí, rozlehlých luk,

zta;ených zákoutí, nehluných samot a hlubokých

tní v úkrytu bezových haluzí. Obrázky; » Bízy
v Hluchov«, »Senose», »Topoly<, »Louka v lét«,

»Jaro v Hluchov*, »Na silnici Staroboleslavské*,

»Louka v kvtu* a j. vynikají hlubokým procí-

tním a poetickým oparem zdánlivé jednotvárných

krajin nížiny polabské, ale bohatých mnícím se

koloritem smavých jiter a dumných podveer, ta-

jemnými písvity, vábnými perspektivami, nesko-

nalými kouzly nálad.

Výstava tšila se dosti znané pozornosti. Bylo

by si páti, aby se podobné výstavy astji po

venkov poádaly, nebo ne každému možno za-

jíždti do Prahy, a teba by umlec neml oka-

mžitého zisku z výstavy, nutno uvážiti moment
kulturní výchovy venkovského lidu, který je na-

mnoze ješt tímto smrem velmi pozadu. P. L.

• Bratrství. SI. Helena Nosková po n-
kolik let již objevuje se na literárním kolbišti

s pracemi rzného siihu a rzné hodnoty. Nej-

píjemnji psobila nkterými kresbikami ze života,

jež nádechem humoru ržov zabarvovala.

Nyní octla se na jevišti Národ, divadla s hrou

»Bratrství«. SI. Nosková — dnes již paní Ma-
líova — chce touto hrou íci, že i v sociáln-

demokraticko- pokrokovém ráji jsou muži jen dravci,

kteí pedstíráním rovnosti pedevším uplatfíují své

sobectví. Alespo Jiránek — neho neznámého

student — když na sklonku prvého aktu opuštnou
soudružku Málku Kutinovou zlomil, chová se k ní

pak práv tak bezcitn jako každý tuctovitý bur-

žolín. Proto od nho utee na venkov —

.

Tím jsme neobyejn chudiký dj nové hry zá-

rove již povdli. Všechno ostatní, co se ve tech

aktech diváku pedvádí, jsou episody a s jadérkem

hry tém nesouvisející obrázky.

Ty jsou vtšinou podaeny — vrn ze života

na prkna peneseny a vtipn vyhroceny. Ale jsou

to jenom pouhé pívsky. Celá hra podobá se sku-

pin momentních fotografií, které illuminator smy-

kami moderní ornamentiky spojil. Není to obraz,

je to fotografické tableau.

Divadeln vykonalo na pí. Malíovou nejvtší

vliv Halbovo »Mládí«. Pak nco z »Karrikatur« ji

nadchlo a ovšem že i Hilbertova »Vina«, kterou

v kuse apostrofuje, psobila na ni mocn. To není

chyba. Nováek vždy pod dojmem oblíbených au-

tor iní prvé kroky.

Také je zejmo, že by pí. autorka ráda hned

první prací povdla své krédo. Literární, spole-

enské a mravní. Tu by byly snad pomohly n-
které energické škrty, aby kus nkde neunavoval.

Nkteré scénické nemožnosti talentovanou autorku

pi dkladném zadívání se na scénu asi brzy

píchnou do oka.

Hráno bylo dobe. Nkde se tonem a sesilováním

barev píliš vybíhalo z rámce, ale takových rušivých

chvilek nebylo mnoho. Uvádti z úinkujících n-
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koho zvlášt bylo

všichni se piinili,

Dobrý úmysl je

na zemi i na nebi

nejvtší zásluhou.

ech.

O Jansv o-

riginal »Zn-« s

ukázkami ostat-

ních prémii, které

rozdleny budou
zdarma mezi le-

tošní pedplatitele

»Máje«, vyložen

jest ve výkladu

knihkupectví |

Cirosmana a Svo-

body na Ferdi-

nandov tíd.

-^ Pomník
krále Jana u

Krešaku. Dne
26. srpna r. 1346

v daleké Francii

za cizí vc padl

eský král, a po

staletích synové

pátelského ná-

roda odhalují mu
pomník. Je to

akt pozornosti

k eskému národu,

se ptáme, pispje-

stejn obtav ku

Francii.

by tentokráte nespravedlivo —
aby novou autorku uspokojili.

Medaillon s fomnlku krále Jana u Krešaku

za niž jsme vdní. Ale man
i nám kdo ve chvíli rozhodné

pomoci, jako tehdy král Jan

•• Umlecké památky eské. (Slánsko.) Snad
v žádném jiném oboru vdeckém publikace eské

Akademie nebyly

tak vítány a tak

potebný, jako

publikace archeo-

logické kommis-
se, zejména* Sou-

pis památek um-
leckých a histo-

rických v krá-

lovství eském.
Tch 20 svazk
znamená úspch
neobyejný a,

míme li zásluhy

eské Akademie,

pln zasloužený.

Jest známo, jak

Rakousko v péi
o inventarisování

památek umle-
ckých v íši z-
stalo za jinými

státy a jak toto

zpoždní stále je-

št ukazuje vlivy

na odbornou lite-

raturu (viz za-

stoupení památek

z Rakouska v

Ebov Der Cice-

rone !) a nezna-

lost umleckého bohatství jak vede tu k zne-

važováni podílu na umleckém vývoji evropském.

echy dlouho ekaly na péi státu o tento inventá

a byly by ekaly dodnes jako ostatní zem

Z Kubatovského statku ve Zbudcv. Fot. .A. Wildt v . Budjovicích.
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hše, kdyby nebyly sáhly k svépomoci. Co jinde

provádjí vlády, zmohla u nás Akadenie a to —
opakujeme — je zásluha neobyejná. Pi lom pro-

vádí se vše v rozmrech takových a zpsobem tak

nákladným, že se Soupis eský vyrovná i nádherným
podnikm v iíši nmecké a nkteré daleko pi^edi.

Ale vedle této všeobecné jest zde i daleko dle-
žitjší otázka inventáe; základ k djinám eského
umní. Soupisem teprve se získává systematicky

a podrobn podklad, na nmž lze objektivn

a š jistou pevností budovati djiny eského umní.
Ovšem, že tu bude nutno po dokonání Soupisu
v Cechách obrátiti se i na Moravu a do Slezska.

(Lužice a nyn. Pruské Slezsko již inventáe mají.)

Proto rychlé vycházení jednotlivých svazk je ne-

zbytnou podmínkou, a má-li býti tohoto hlavního

úele dosaženo — jistou povinností morální. Dle

dosavadní rychlosti (za 9 let 20 svazk) souditi

na dokoneni celého díla by znamenalo ovšem
poítati ješt asi s dobou 30— 35 let, což pi
spšném letu nynjšího života a rychlém zastarámí

publikaci je vyhlídkou neutšenou. Kommisse ar-

cheologická myslila z poátku na 20 let vbec;
za zbývajících 1 1 let sotva však se podaí doho-

niti programový poet svazk. Bu jak bu, podnik

je záslužný a každý svazek oekáván je s napjetím

a radosti.

Bohužel však nkolik svazk sklamalo toto

oekávání dkladn. Teba že úlohu svou vyplují,
býti inventáem památek, pece se oste odlišují

od ostatních ísel sbírky a odborníkm zpsobují
asto obtíže. Mezi n náleží ku p. Tebosko
(Mareš a Sedláek), Pelhimovsko (Soukup) a také

posledn vyšlý svazek : Slánsko (Ferd. Vele). Práce

Velcova jest neobyejn obšírná (460 stran), ale

nepináší více materiálu než ostatní svazky Soupisu
;

zavinuje to povidavost a nekritický výbr autorv.
Jeho popis bliží se asto líení, historická prag-

matinost zvrhá se v kroiiikáský tón Tím se stává,

že jeho úvody historické k jednotlivým heslm pi
své obšírnosti pece nedávají tenái ani opory
k odhadu památek, že více asto než o památce
samé mluví se o jejím majiteli a jeho znaku, že

zabouje autor i do elymologíckých híek a ci-

tuje obšírn a doslovn, na staí jen poukázati.

Látka uvnit hesel je (srovnáváme-li s jinými
svazky ku p. Roudnickém) rozházena, do popisu
místy neorganicky jest vsunuta historická nebo
heraldická poznáinka a skoro nikde není dodržena
methoda inventáe. V'ýbr pedmt není jako jinde

omezen pesn; autor kohsá a snad dle záliby

zabíhá proti programu Soupisu až do konce sto-

letí XIX., neíd se ani trochu cenou nového díla.

Sloh Velcv jest kronikáský, e neeská, plná

hrubých chyb mluvnických a germanism a to

práv jest nejvtší její vadou formální. Pokud se

jedná o odborný úsudek autorv, dlužno konsta-

tovati, že zcela proti pojmu o inventái málokde

najdeme pevné a urité datování nebo pibližný

asový odhad
;
jednotlivé pedmty charakterisovány

jsou jen paušáln jako gotické, renaissanní nebo

barokní, pi emž asto hraje si autor i s tmito

názvy ledabylo a jongleursky. Jsou i jiné vady

ješi, podružnjší, jako nepelivost úpravy textové,

citování literatury bez roztídní cenného od braku

a proti bibliografickým pravidlm, neodborná ter-

minologie atd. Výbr obrázk jest slušný, ale

kresby autorovy hned prozradí, že jest malí, ale

naprosto ne kreslí; na všech kresbách z jeho ruky

lze stopovati, jak stírá s pedmt jich dobový ráz

a mní je v pouhé schéma.

Obírali jsme se déle tímto svazkem Soupisu,

abychom vytkli jasn své stanovisko. Podnik té

váhy jako Soupis památek, vypotený na dlouhou

dobu a dííiležitý pro celý obor vdní, neml by býti

diskreditován pracemi dílettant, již píší sice z lo-

kálního patriotismu nebo ze snahy po vyniknuti

v rodném mst, ale kteí nemají dostatené eru-

dice odborné, aby staili na dílo významu Soupisu.

H.

D Praha vera a dnes. Naše feuilletony zp-
sobily neoekávanou pozornost. Z kruh tenáských
dostalo se nám o tom neklamných dkaz. Ozna-

mujeme, že je lánk tch celkem 26, jež budou

následovati v každém sudém ísle, nebude-li ze

zvláštních píin nutno uiniti výjimku.

Illustrace figurální v 2. ísle pi rt »Praha

u piva« nakreslil F. X. Naske, vchod a verandu

u Flek J. Konpek.
V píštím ísle bude »Praha v divadle*.

= Osvtový svaz zídila Národní rada. Úkolem

jeho bude šíiti a povznášeti lidové vzdláni v ná-

rod eskoslovanském. Zakládající lenové splácejí

1000 K jednou pro vždy nebo 100 K ron; sku-

tení platí ron 10 K; inní lenové odvádjí pí-

spvek, který urí val. hromada. Bylo by záhodno,

aby z bohatého programu vybral se úkol na ten

as nejdležitjší. Nebyla by to organisace knihoven?

Roníku IV. íslo 3. vydáno dne 29. záí 1905.
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Aristides Filumen
(Antistrofa básn A. M. F. Robiiison-Darmesloterovy.)

Aelius Aristides, souasník Hadrianv, vypravuje, že jednou,
když byl nemocen, jeho_ družka z mládí. Filumena, obtovala
svou duši za jeho, své tlo za jeho. a že sotva im se uzdravil,

ona sama ihned zemela.

iJá slyšel, duie ctná, když ležel jsem

sám, mrtev zpola v znoji zimniném,
tvj krok, an jako Psýché kol se vznáší,

a moji nemoc, ernou Áté plaší.

Já cítil rozkoš prosted divých muk
a dvojí — pak jen tvj již — srdce tluk

Vidino sladká, jsi to Smrt, se ptám,

i Láska? . . . Komu z nich se svit mám?
A ta i ona — podobny jste sob,
a stejn vábný, stejn luzný ob.
A tak jsem byl jak plavec prosted vod,

jenž tona cíti dole pevný bod,

a na njž náhle v neskonalé kráse

beh domácí, ach, vlídn usmívá se.

Já pál si, a ta chvíle sladká, nmá,
pl sen, pl život, nikdy konce nemá!
Te, kdy již zdráv jsem, povstav chodím zas,

to slyším, drahá, ty že umela's!
Já nechci lkát, pec slavím pouze v plái

tu ob nejvyšší, již lovk stai

své lásce pinést, nebo nad své žití

nic dáti nemž', nic sám nemž' vzíti.

To's pro mne umela, bych já byl živ? . . .

Ó, bohové — je možný tento div?

Pro, já když nevdl, tu žertvu její

jste pijali? Mne svedli o nadji,

že uzím ji, i v Hád, prázden trudu

že na ni, družku mladí, ekat budu?
Ne dík, jen výtka, nebešané kletí

z mých prsou za to v sín vaše letí I

Mné k vínu života, v tu sladkou šávu

jste pimísili hokost bolehlavu.

Já živ a zdráv — již smrti zakletý? . . .

Já šasten — ne, ach šastna's pouze tyl

Že už t neuvidím v živých roji,

bych aspo stisknul drahou ruku tvoji

!

Jak snt jsem, která z podatého kmene
své choré lístky do azuru žene,

jak dít, které matka v smrti zrodí,

a sama v Hades ernou pluje lodi.

ím te mé žití — zdali žíti mohu?
T neviním — ty nejvtší všech boh,
ó, .Amore — je láska bolest vždycky,

a pece milovat, to údl lidský,

a bohové když sami láskou vzplanou,

jen tím jsou lepší, tím se lidmi stanou.

T viním, Merkure, že's takou zradu

a podvod spáchal, ku tmavému Hád
že's duši její vedl místo mojí,

kdy zem ješt blaženost jí strojí,

a satek, dti ve nárui jiné,

co se mnou, ach, jí všecko, všecko mine!

Jest mrtva, mn však v Hádes nedá vjíti,

a nedovolí, abych mlád moh' míti.

To vymohla mi onou žertvou svoji,

že musím déle trpt v svta znoji,

že mír a ticho z posvátné té íše
pít nesmím, dokud srdce ve, hru dýše.

Mám stárnout sám a ztrácet pvab tla,

jak kvtina, jež dlouho v slunci dlela?

Ty's, kvítku jarní, utržen byl záhy,
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než žar t zbavil barev všech a vláhj',

a jako Xarciss planoucí svj kalich

te shlížíš vn v tvarech dokonalých.
Tam ekáš mne — mám, staec, pijít k
kdj's, zvetšelý a sešlé ve podob?
Ó, bozi, vizte, zadržet kdy chcete
to fátum, které všecko v propast mete!
Pro oba rázem nevdali jste nás,

jak žertvy dv, jež jeden vítr shas'?

Pro dlit je. jež z jedné urny spolu
týž svatý olej braly ku plápolu?

My mohli kvílet, plakat, trpt, lkát,

a pece dkovat vám tisíckrát —
neb duším dvma, které láskou spjaty,

los jeden být má, blažený i klatý.

a smrt, a život, — obé slas dá mnohou,
když pospolu i žít i míti mohou

!

tob Ó, duše sladká, nikdy, nikdy již

t neuvidím, nepi'ijdu ti blíž,

ní v podsvtí, a železná líc Pluta

a slzy pláe, osudem mým hnuta —
já jako kmet se vyhnu setkání,

a potkav t, tvá skryju do dlaní.

.Sám bloudit budu v podsvtí a v studu
ped druhy v cypiších se tajit budu,
do prázdna pouštt svoje vzdechy žalné,

a sedat na behu té eky kalné,

jež vn tamo ve, se mní, pní,
vše nese duším — jen ne zapomnní.

K. LEGER:

Zavraždný purkmistr.
Puvidka z diivnych dob.

(Dokoneni.)

yl pochmurný veer,
mlha podzimní kladla

se v ulici, jako bludiky
kmitalj' se tu i tam sví-

tilny, v klenutých krá-

mech hoely loue,
okna záila, — bylo
ješt brzo, ješt neu-
sínal život po mst.
Jecl neml svítilny, po-

dle zdí ve stínu se prosmykal. U dveí -Machuma
ezníka kik bj'l a váda njaká, do tmy se roz-

léhalo zloeení. Rychtá mstský s biicem
práv pišel, aby Machuma pokutoval, že maso
podloudn a proti zákonu také kesanm pro-

dává, ale Machm právu se vzepel, vytloukl

rychtáe i s biicem z domu, kované dvée
s hrubým laním ped nimi zavíral. Z okolí

židé se sbhli, s pitvornými posuky rychtái
i právu se rouhali.

Jecl z daleka se vyhnul vav, na druhou
stranu ulice schváln pešel.

Zastrena ve tmavém kout byla šatlava,

staré, neiihledné stavení. Hlída její Matj
Chvor s vodákem mstským obývali svtniku
v pedu, hned za ní bylo vzení, klenutá šíje,

piléhající až k hradbám mstským, se st-
nami z erného kamene, se sloupem kovaným
uprosted, s kruhy železnými a s koulemi na
etzích, se žebíkem, s kládou a divnými mu-
idly v kout Okna úzká byla zamížena, ale

bze skel, v zim sníh padal na udupanou
hlinnou podlahu. Hloubji pod zemí jako
sklep byl ješt >dusík«, vzení tžší, kam ne-
vnikalo svtlo ani vzduch skorém.

Jecl ve tm drahnou chvíli obcházel smutný
ten kout. Povyk u Machuma ezníka dávno
utichl, poshasínala svtla v oknech, dvée do-
movní všady už byly na klí zaveny, tmavou
ulicí málo kdy ješt kroky se ozvaly, rozhou-
paná svítilna se mihla.

Nezasteným oknem vidl Jecl do strážní-

kovy svtnice. Zatknuta ve štrbinu rozpukané
zdi hoela nad starým stolkem smolná lou.
U stolu Matj Chvor s vodákem mstským
hráli kostky. Zdálo se Jedoví, že slyší, jak
vodák hlásí: Ctymecítma ok!

V tom okamžiku udeil psti do okna, drobné
tabulky skla v olovnjxh žebrech zachestily.

Hrái zdšen k oknu se zadívali. Pak uchytil

Matj Chvor plápolající lou a odešel do sín.
aby dvée na ulici otevel a podíval se, který

ert venku se dje? Klíe mu chestily u pasu.

Maliký Jecl, pikren k samému prahu,

ekal. Se skípotem kované dvée se otevely,

Chvor stanul na prahu rozkroen, zloeil
polohlasem, nad hlavu zvedaje lou a snaže
se vypátrat ve tm rušitele klidu. Vítr shasinal

adící plamen. Dlouhému Chvorovi se zdálo,

že kolem nohou cosi mu probhlo, — ale

shýbnuv se, nieho nevidl, nikde ani hnutí.

Na ul[^ci také ticho, — rozmrzen zazloeil do
tmy. Štvanec njaký, uliník, pokojné lidi bur-

cuje. Zabouchl dvée, klíem otoil a vrátil se

do svtnice k soudruhu. Zapálili novou lou
a hráli dál, dnes nemá hlída jiných starostí,

v šatlav prázdno, jenom v dusíku leží erný
Janek svázán do kozelce. Ten nepotebuje
ani jíst ani pít, ráno na bude dost asu, až
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jej k výslechu vezmou, a zdechne-li do rána,

tím lépe, škoda nebude.
Ubohý Janek ležel ve sklep u schodu, jak

jím tam biicové smýkli, svázán pevn, až

pod provazem ruce mu zmodralj'. Tžce, sí-

pav oddychoval, vadila mu železná hruška,

kterou mu Chvor do úst vecpal, když neustále

lál a po pití volal. Te leží tich, sotva nkdy
s námahou se pevrátí. Neproniknutelná tma
je dokola, vlhka zem studí. Z dálky zaléhají

sem tlumené hlasy, — dvée ze šatlavy do
strážníkovy svtnice jsou oteveny.

Janek v duchu proklíná, všechny erty z pekla

a hromy s nebe svolává. Kdyby aspo kiet
mohl I Od prokleté hrušky elisti mu ztrnulý.

.-\ žíze jej v hrdle pálí, — takhle do rána až

trpt musí ! Oh, ten Chvor, pacholek ! oplatí

mu to jednou, až z dusíku vyjde, krk mu za-

kroutí. Vztekle smykl sebou spoutaný Janek
po zemi, ale jenom provazy hloubji zaezaly
se mu do tla.

V tom uslyšel nco na blízku ve tm, cosi

zašelestilo, ruka njaká dotekla se lehce jeho

tváí. Byla studená jako led. Janek do tmy
vyteštil oi, nieho nevidl, — kdyby neml
hrušku vraženou za zuby, hrzou dojista by
vykikl. Studená ruka ohmatává mu obliej, —
zamrazilo jej tak, že po celém tle se roztásl.

»Janku!« slyší tlumený hlas, »Janku. zle jsi

spoádán ! Uvolním ti, ale slíbit musíš prve,

že budeš moudrý. Tiše lež! neki, abys ni-

koho nepivolal !« Kdosi neviditelný nahmatal
železnou hrušku, vyal ji Jankovi z úst, ne-

viditelné ruce s namáháním rozvázaly zadrh-

nuté uzle provazc. Vzni se uvolnilo, na-

rovnával údy, tel zmrtvlé ruce, ztrnulé elisti,

snažil se opt mluvit.

»Kdo jsi? jak jsi sem pišel? co chceš ?«

tázal se

»Tiše !« okikl jej bázlivý hlas, »všechno ti

povím. Jen tiše se!«
Janek tušil, že kdosi sedí vedle nho na

zemí. Chvilku bylo nmé ticho, jen z dálky

ozvalo se zachestní kostek, hlasy hrá.
»Já jsem Jecl!' zaslechl náhle erný Janek

u samého ucha. Tel dále zmrtvlé ruce. »Co
zde chceš ?« ptal se.

»Ty jsi zabil Saternu!*

Janek vzepjal se, chtl vyskoit, ale Jecl

násilím stáhl jej k zemí.

»Tiše! bu rozumný !« napomínal jej šeptem.

»Pro se chvješ? upokoj se, pišel jsem ti

pomoci.
»Já jej nezabil!' ekl Janek, — zuby mu

jektaly.

».Ml! nikdo ješt netuší, ale já vím !«

»Ne, nezabil — !«

i>Až t zítra k výslechu pivedou, na žebík

povsí, promluvíš pravdu. Chceš? povím ti,

kterak to bylo. Když Saterna do krámu zašel,

aby prodával, ty's probhl síní a schoval jsi

se v komoe. Vdl jsi, že tam je uložena
mstská pokladna Ve svém úkryt vykal jsi.

až .Saterna odložil šat a bezpeen uléhal na
své lžko. Tu jsi vyskoil, nežli zhasil ka-

hanec, ze zadu chytil jsi jej za hrdlo, udusil.

Nemohl se bránit, protože byl slabší ^nežli ty.

Porazirs jej na zem a klekl jsi na. ekal jsi,

až pod tvými prsty dochroptí. Potom, když
jsi byl ujištn, zeje mrtev, vstal jsi a zkoušel,

jak otevít pokladnu. Vrazil jsi nž do zámku,
ale nž se zlomil, musel jsi násilím odtrhovat

kování. A když se ti podailo stibrt-m naplnit

kapsy, vyhledal jsi klí od domu, znal jsi jej

a vdl jsi, kde visí. S uloupenými penzi
utekl jsi, — hrza na tebe padla, v pospchu
ani kahanec jsi neshasil, ani dvée za sebou
nezavel. Nkam jsi zalezl se svou koistí,

zahrabal jsi peníze — (Jecl dobe cítil, jak

ruka Jankova se keovit zachvla) — a pak

do rána jsi ekal, až otevrou msttké brány.

Ale z rána nkde v šenku napil jsi se, víno

ti hlavu spletlo, chodil jsi na zda bh ulicemi,

Šájovi jsi za tvrt kopy mstskou pee prodal,

to staí na tvé usvdení, — se, Janku, ne-

vyskakuj ! Pak jsi se popral s biici, vzali t,

svázali do kozelce a hodili sem, do dusíku.

Dnes nikdo ješt nic netuší, ale zítra — zítra

vzbudíš podezení, pedvedou t k výslechu,

nebudeš moci zapít. Až t pálit pod pažím

zanou, i to povíš, kde jsi groše stíbrné

schoval.*

Zamlel se Jecl udýchán. Ani Janek neod-

povídal, chvl se a pot na nm vyvstával.

»Vidíš, brachu, že všechno vím,« opt poal
potichu Jecl. »Na pede mnou zapírat? Jen

mi ekni, — slyšíš? pravdu ekni, — kdy jsi

se vloudil do Saternovy komory ?<

»Ped veerem bylo to již!« zahuel Janek.

»A stále byl jsi tam uschován —•?«

•Stále.*

»A vidl jsi všechno?*
•Všechno.*
»Jak Saterna kahan rozsvcí, na stl chystá

víno a sladké koláe ? A potom — potom vešla

do komory k Saternoví paní njaká —

-

Na dlouho Jecl se zamlel. »A poznal jsi

ji?« pojednou jakoby hrzou vydechl.

Janek se dušen zachechtal, ale neodpovídal.

»Poznal jsi ji?« optoval Jecl, Janek cítil horký

jeho dech na své tvái.

»Pro mi tolik tiskneš ruku, žide?* ekl.

-Ovšem, poznal jsem ji.«

Zdálo se, že s úšklebkem jakýmsi to praví.

V erné tm nevidl jeden druhému do

tváí.
•Ano, poznal jsem ji!« opakoval a znova

se zachechtal . . . Slyšel tichý povzdech vedle

sebe, — Jecl skril se, na kostnatá kolena

pitiskl hlavu.
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Dlouho tak sedli vedle sebe ve tmách mlky,
každý zah'oubán ve své m^^šlenky.

Slyšet bylo chvílemi chestni kostek, vžák
za^e tam hlásil

:

• Ctymecítma ok!«

»Chvor je hejl hloupý a vodák falešn hraje !
zahuhlal Janek.

Jecl vidl v duchu erného Jánka viset na-

taženého na žebiku, zdálo se mu, že iti zá-

pach spáleného masa. Mistr popravi rozpaluje

pochodeí, Jakub, písa radní, sedí u stolku

nad svojí knihou a ptá se: -Ped Bohem ješt
jednou se t táži, Janku erný, kdo že byl

u nebožtíka Saterny purkmistra vera veer ?
Janek natažen zavzdychá, zaskípe zuby a

ekne —
Jecl vyskoil. »Ne!« vydechl.

>Co je ti, žide?« ptal se Janek. Jecl se

vzpamatoval, otel vltiké elo a pak rozhodnut
vzal Jánka za ruku.

»Poj!« krátce mu velel. Hmataje po zdi

vedl jej kamsi tmou. »Zde!« pravil, zastaviv

se. Veliký kámen ve stn poal oviklávat.

"Pomoz mi pece — !«

Janek chopil se práce, uhodl, že jedná se

o jeho osvobození. Od dtství slýchával vy-
právt o podzemních chodbách z vzení až

pod kostel kamsi do píkopu vedoucích. Od-
valili kámen, šíje njaká úzká byla za nim,

po kolenou se plazili stále ve tm.

»K ertu !« zaklel Janek. »Kam mne vedeš?*

Jecl neodpovdl, ("erstvý vzduch zavál proti

nim, židovi pod nohou shroutilo se trochu

drobného kamení, bylo slyšet, jak padalo do
hloubky.

»Zde jsme!' Chodba konila v hradební zdi

nad píkopem. Open o lokty Janek hlavu
opatrn vysunul z otvoru. Pi prchavém svtle
plného msíce, který na okamžik zasvítil z roz-

trhaných mraen, odhadoval hloubku pod sebou
a v letu oima hledal n:i druhé stran píhodné
místo, kudi' by se dostal z pikopu na zevnjší
valy.

•Pjde to!« ekl si. -ert ti odpla, žide!«

zachechtal se ješt, spouštje dlouhé nohy do
hloubky.

»Jdi!« s jakousi hokou zlobou vyrazil Jecl

ze sevených prsou.

Zmizel msic, tma se rozlila. Slyšel jenom,
jak doskoiil Janek na dno temného pikopu

Pozdní byla noc, když Jecl zaklepal na dvée
své svtniky. Golda pišla mu otevít, bdla
patrn, ekajíc na. »Dlouho nejdeš!* ekla,
povytahujíc svtélko stíbrné lampy. Promrzlý
Jecl zády postavil se k teplým kamnm, hál
se.

'•Zdržel jsem se,* odpovídal. »Považ, Goldo,
chytili vraiia, zaveli jej do dusíku. Ped ve-

erem uschoval se v komoe purkmistrov,
tam íhal a všechno vidl, co se dlo, kdo
tam veer byl.* Lampa na etze náhle se

zakolísala, plamének div neuhasí. To se mladé
žen ruce zachtly.

»Na žebíku všechno by povdl. Ale úteki

jim z dusíku, lotr!* dodal Jecl stlumeným
hlasem. Nedíval se na svoji Goldu, kamsi do
kouta ztrnule se zahledl. Jen se mu zdálo,

že slyšel lehounké oddechnuti.

KAREL KLO.STERMANN

:

Mlhy na Blatech.
Román.

(Pokraování.)

edle tchto pti syn -vy-

kvetly, jak už praveno,
tii dcery z manželství

Jakubova, ti dcery,

všecky pkné, siln bou-
belaté, modrooké ahn-
dovlasé, všecky ješt
neprovdané. Nejstarší,

Rozárce, bjio dvacet

pt let. Mla iiž sedmý
lok známost s Petrem Radonickým, kní-

žecím porybniním mládkem, bytem na
Hluboké, a podobalo se, že známost t^to,

nenadejdou-li neoekávané události, potrvá

nejmén ješt jednou sedm let, ježto mlád-
kové se nesmi ženit a musí žíti v celibátu

až se stanou baštýi. Baštý pak je na Hlu-

bocku všeho všude šest nebo sedm a ti, kteí

tehda takové místo drželi, byli vesms ješt
pomrn mladí, mli daleko do výslužby a

tšili se závidní hodnému zdraví, práv tak

jako sám Petr, pravý obr skoro dva metry
vysoký, ramenatý, nezdolný a silný jako dubj'

na Bezdrevské hrázi. I miloval Petr Rozárku
a Rozárka milovala Petra a písahali si, že

vrn vytrvají ^ve své lásce a že od sebe ne-
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pustí, kdyby dvacet let ekati mli, i pes
nechu, kterou jevil vi jich pomru pantáta

Krušnej, jenž knížecím nepál, akoli této své

nepízni jen velmi opatrného výrazu dával.

Jeho odpor ovšem nepadal píliš tžce na
váhu, nebo paní máma byla pro n tuze

zaujata. Ostatn, dobe bylo, že ženitba Pe-

trova nemla na kvap: kdyby okolnosti se

zmnily a Petr z nenadání byl pedstoupil a

ekl, že byl jmenován baštýem a že se míní

honem oženit, byly by z toho vzešly nemalé
obtíže, ježto na vno nebylo hotových penz
a také o výbavu bylo zle, ba, nebylo ani

nutných pein, pes to, že selka si odchová-
vála každým rokem ti sta hus. Peí však,

jež s nich škubala, nezstalo v dom, nýbrž

prodávalo se a peníze za n ztržené plynuly

do bezedných kapes pán syn, v prvé ad
na veliké poteby nastávajícího pana doktora

Josefa Kysely, jenž mimo vtši ást tohoto

peí pohlcoval ron njaké to dvouleté híb
a nkolik telat nebo volík, k nemalé zlosti

svého staršího bratra Jakuba. - Druhá dcera,

dvacetiletá .Anka, zddila nejvíce ze všech vy-

soko se vynášející hrdost matinu a mla nad
to srdce lásce velmi pístupné a do koán
otevené, pibližil-li se k ní njaký »pán«.

Sedláka si nevezme, prohlásila; to by tak bylo,

upoutávat se do stáj, vait pro chasu a ohá-

nt se hrábmi. Nejlépe se jí zamlouvaly uni-
• forfny jak vojenské tak i úednické. Když
• jednou komise z hejtmanství vymovala nor-

mální bod, do nhož se ml nahánt Volešek,

pi emž intervenoval kterýs mladý koncipista

politického úadu, oí s nho nespustila, ba,

k nmu se dolísávala, až v rozpaky jej uve-

dla. Koncipista ovšem, vykonav svou úední
povinnost, odešel a s oí jí na vždy zmizel,

avšak onfi, Krušnejch Anka, sama se pochlu-

bila, že mu dopsala dvakrát do Budjovic a

dodala, že jen z toho dvodu k nim do Pašic

nepišel, že pan hejtman mu to zakázal, proto

že chce, aby si vzal jeho dceru. Ke svému
štstí si ho záhy vyrazila z hlavy a dochá-

zela si pak na zábavu a pro potšení na sta-

nice Hlubockou a Nákeskou, kde psobila
dvojice mladých assistent železniních,* kteí,

jak veejné mínni tvrdilo s naprostou roz-

hodností, se neukazovali slepými vi jejfn?

velmi kyprým vnadám. Bhem asu assisíenti

byli jinam peloženi, ale nžná Anka ani na
okamžik nepochybovala, že nkterý z nich se

vrátí a že si ji vezme ; aby se do té doby
nenudila, tšívala se zatím s Picinským my-
sliveckým mládencem, za nímž i v noci do

tamní remisy docházela. — Nejmladší dcera

Krušných, sedmnáctiletá Maenka, bylo do té

chvíle ržolící dvátko, jehož srdeko ješt

dímalo a o nmž se nic zlého nevdlo, leda

ta malikost, že kdysi, když otec jednou zase

plakal za humny, k nmu pistoupila a okí-

dlená slova pronesla: 'Dybyste rad chcíp',

táto! ml byste pokoj a nám byste nedlal

vostudu!*

II.

Potužák tedy vyslechl stesky Krušného,

které mu nepovdly nieho, co beztoho ne-

vdl, a, když tento se odmlel, mlel taky.

Bylo ticho v té isté, útulné svtnici, jen ho-

diny cvakaly a mouchy bzuely. Když pak

Krušný po chvíli zanotoval znovu známou
píse o svém Josefu, který ani v tomto roce

.neudlal doktora* a zase dopsal o sto zlatých

na knihy a »studie«, a také se zmínil o Fran-

tíkovi v Budjovicích, jenž pro »samého oficíra

v hlav* se asi málo uil a ve tvrté tíd
reálky z nmecké a francouzské ei nejspíše

propadne, tak že jej do té vojanské školy, do

níž se tak tlail, ani nepijmou, pokril Potužák

ramenoma a pravil

:

«Brachu, co je plátno te bycha honit!

Rozumu 's neml, když ses oženil, a, co žena

chce, dláš, a i kdybych nevím co íkal, pece
dlat budeš ; musíš si tedy pomyslit, že takhle

tomu chce tvj osud, mlet a nestžovat si.«

»To se ti ekne, Jouzo ! Mám mlet a nest-

žovat si ! Ale dlouho už to nevydržím, na žebrotu

klesnu na stará kolena, pjde-li to takhle dále:

K tomu ten vný rozbroj doma; není dne,

aby nebylo kiku! Kdyby jen ty dti byly jak

se patí a kdyby lovk si tak stál, jak by si

stát mohl, aby stail na jejich poteby! Kuba
by pevzal usedlost, z Pepíka by byl doktor,

F^erdu by zaopatila železnice, Matouš by se

dostal do knížecí služby a z Frantíka by byl

oficír. Co bys chtl lepšího? Ale trošku uskrom-

nit by se musili, ti kluci, a lovk by musil

mít víc penz, aby to všechno pived do

konce . . .<

»To jsou samé bychy, brachu ! Aby se

uskromnili, byl bys je musil k tomu vychovat

z mládí, žen nepovolovat od zaátku a trochu

poítat, co mžeš a co nemžeš. O tom je

te marná e. Kdybys sto let mluvil a já ti

• sto let radil, nic by se na tom nezmnilo^
•• Jak sis všecko zaídil, takovým to te máš
•*.a' pozd se za nápravou honíš. Deš se na-

darmo, už i dluh jsi udlal na statek a toho

dluhu, kamaráde, se už nezbavíš! — Hekl bych

ti taky, abys Frantíka, když se nechce uit,

vzal ze studií, oficira mu vyhnal z hlavy

a doma ku práci pidržel, abyste nemusili

všecko odít ty a Jakub, jemuž se nedivím,

že se na tohle hospodáství zlobí. Ale bylo

by to marné: tys pestal být doma mužem
naprosto, a koalka, kterou utápíš svou zlost,

pemže leda tebe, ale nikoli nerozum tvé

ženy. Proto neíkám radji nic, nebo vím, že

bys se ješt ke všemu na mne rozhnval.*
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•Nerozhnvám se, ba, dojista nerozhnvám,
Joiizo! Pravdu máš, ml bych to udlat, ale,

co plátno? Ona nepovolí a dti stojí k ní!

Jakub ovšem se ertí a písahá, že jednou
všem bicha rozpáe, ale tímhle sakrováním
a vyhrožováním se nic nezmní, proto že
mámu nezastraší a hlavn jen proti mn míí,
a já že jsem tím vinen, íká, a proti mn
a pro i jeho bratím jsou tyhle ei namíeny
a nikoli proti mám, od níž všecko zlo vy-
chází.*

Staroch tžce dýchal, hlavu nad stl sklonil,

elo dlanmi opel.
•Ože tedy Jakuba,* dl vážn Potužák,

»a jdi na výminek: a si to potom mezi sebou
spraví. Však že Jakub se postará, aby si své

uchránil, a druzí uvidí, že bude ti'eba se

uskromnit.«

Krušnej sebou trhl a zabruel cosi, že by
rád, tuze rád ; ale kde že by se našla nevsta,
která by chtla žíti s jeho ženou pod jednou
stechou a dokonce ješt, kdyby tato vládla

hospodástvím. A ona na výminek že nepjde,
leda by Josefuž byl doktorem; v tom že to

nejvíc vzí! lovk nerozumí, co takové štu-

dování na doktora obnáší, žene se do toho
a potom uvázne. Kdyby Josef se byl stal

knzem, jak se pvodn myslilo, nebylo by
všech tchhle starostí a trampot . . .

Odmlel se opt.
"Nevím ti rady," ekl temnj^m hlasem Po-

tužák. >Je mi t líto, jsi hodný lovk, ale

chyba je, žes rodi neposlechl, svou hlavu
si nasadil proti nim, ale proti žen vle neml
a otže do rukou jí dal. Nechme tch eí

;

pipotmlo se, teba poveeet. Mám hlad a ty

dozajista ho máš takj'. Podívám se po žen,
kde se omeškala, a pipomenu ji, aby nám
pinesla veei.

«

• Pokej jen maliko. Já hlad nemám, kama-
ráde, mne jiné vci tlaí. Chci ti jenom ješt
íci, že njaký ten rok to musím všecko ješt
snášet. Pepíkovi dopíšu, že mu dávám ješt
šest msíc lhty, aby toho doktora udlal

:

neudlá-li, krejcaru mu více nepošlu.

«

»To je moudré slovo, jen se ho drž a ne-

povoluj zase . . .<

»Nepovolím a provedu to, í kdyby se všickni

erti proti mn spikli . . .«

»Co pak je o erty! ti se nespiknou, ale

žena t zas osedlá . . .«

»Neosedlá mn tenhlekrátl«

»Nu, uvidíme!'
\'ešla selka, pivítala vlídn host, na ve-

ei pozvala. Ježto již siln se stmívalo, rozžali

lampu. Syn a dcera vešli, ele pivolali,

všickni vespolek za stl zasedli. Hospodyn
postavila na stl dv velké mísy, jednu na-

plnnou krupicovou kaší, dobe omaštnou
a smaženou cibulkou politou, druhou se slad-

kým mlékem. Pomodlili se, všickni pak, vedle
starého obyeje, ze spolené mís\' pojídali

kaši, již mlékem splakovali. Pi jídle a ped
mladými a dtmi mužové nepromluvili slova

o vcech, jež díve byli petásali ; hovoili
vbec málo, jen tu a tam padla lichá po-
známka.

Jakmile pojedli, mladí i ele opustili sednici.

dodlat práce ve stájích a po dvoe vyšli.

Zstala jen hospodyn a dveka, která jí pi
mytí a ukládání nádobí pomáhala; oba mu-
žové pak se rozhovoili o svém hospodáství,
o úrod, o dobytku. Po desáté hodin host

povstal a prohlásil, že pjde dom. Hospodá
jej zval, aby ješt zstal : než Krušnej na
svém stál, že je svrchovaný as k odchodu.

i>Pojm kousek vyprovodit, mžeš li,« pravil

skoro šeptem svému hostiteli: »rád bych ti

ješt nco ekl
; ped paní mámou bych se

neostýchal, ale není teba, aby dvka slyšela.

«

Potužák pokývl hlavou a vyšel se svým
host.-m, jenž se krátkými slovy s hospodyní
rozlouil.

»Pi"ijte brzo zase, strýku!* volala tato za
odcházejícím.

»Pijdu, pijdu !« odpovdl KruŠnej, neohlí-

žeje se více; dej vám Pánbh štstí a zdraví!*

»Dejž to Pánbh !«

Kráeli pospolu jasnou, vlahou letní nocí.

Pokud šli vesnicí, žádný z nich nepromluvil,

jen kroky jejich dunly a psi po statcích štkali.

Teprve, když byli sami dva za vsí, když za-

leskla se ped ním široká hladina Voleška,

politá stíbrným svtlem msíce, Krušnej se

ujal slova.

»Vidíš, Jouzo,« pravil, »když se podívám
tuhle na ten rybník, zlobím se na naše staré,

jak prohloupili a jak málo o nás dbali. Knížecí

je te všechen ten rybník a naši staí ješt
mli právo na poloviku z výtžku lovu. Jsou
toho ješt pamtníci, a starší zadali své právo.*

Potužák pisvdil. Ticho bylo slavnostní,

jen psí štkot dozníval chvílemi k nim ze vsi

a z dáli, v levo nyní, ozýval se kejhot hus,

pasoucích se na Blatech smrem k Zbudovu
a k Selci. Na rybníce samém zašplouchal

tichou vodou tu a tam vymršující se kapr,

zakvákala divoká kachna, ozvala se krátkým
zajeením lyska: v dozrávajících klasech žita

ševelil noní vtík a nad poli nad lány

zakvílel pronikav poletující sýc, jemuž opodál

druh odpovídal.

»A vidíš, Jouzo,* hovoil dále Krušnej, »po
tech letech vždy Volešek se pouští a dv st
metrák ryb se z nho vyloví. To je slovo,

dv st metrák ryb ! Poítej po sedmdesáti

zlatých za metrák, máš trnáct tisíc zlatých.

Polovice pro nás, máš sedm tisíc každý tetí rok.

A za trošku stýlí rákosového, za právo pastvy

na bezích neúpln nahnaného rybníka naši

ot
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staí se vzdali práva na polovici ryb ! Kde mli
rozum tátové !

— Pánbh mu dej vnou
slávu, tvému tátovi, Jouzo, ale on byl z p-cd-

ních, kteí se pimlouvali, aby se to knížecím
ponechalo ! Knížecí mají Bezdrev, máji sto

ticet rybník jen na Hlubocku, ješt se jim
musel hodit celý Volešek, aby se nenasytný
jejich chtán nahltal. Kde bych já byl dnes,

kdybych svj podíl penz za všecka ta léta

ml v kapse ! Všech tch starostí a strastí

bych byl zbaven ..."

»A tvj Josef by mohl dodlávat na doktora
ješt deset let, vi, Jakube ?« prohodil s úsm-
škem Potužák. »Poítej pece trochu, kamaráde!
Povídáš, že sedm tisíc by na nas pipadlo
každým tetím rokem. Uvaž te, že je nás
dvacet starousedlých, pišlo by tedy na kaž-

dého z nás ti sta padesát zlatý;h. Uvaž
k tomu, že rybník se sám nenaseje, že teba
kupovat násadu, že hájení také nco stojí a
lovení taky. Nezapomínej dále, že v dob,
kdy sedlácí knížecím rybník postoupili, metrák
ryb byl za ticet zlatých. Také nesmíš za-

pomenout, že by na nás byla pipadla polovice

daní, kterou te platí kníže, a že, když se

zakládal katastr, sedláci z pozemk, které rui

ten as nieho nevynášely, daní platit nechtli,

jako ty poade škemráš, že za pastvišt da
platit musíš. Z té píiny, když knížecí pro-

hlásili, že dan platit budou, okraje rybník,
kde byly písiny nebo moál, jim pipadly,
oni pak více vody nahnali a rybníky zvtšili.

Tohle a jiné vci ješt si jak náleží rozmyslí

a potom rci, o bys byl bohatším, kdyby
staí tehda si právo na polovici Voleška
uhájili.-!

•Mne jen mrzí,« odpovdl Krušnej, jiname zavádje, »jak se nadýmá a nafukuje

všecko, co se vsí na šosy knížete pána. Ne-
mluvím ani o pánech, ale ped každým haj-

ným a baštýem, ped každým knížecím p-
šákem aby se lovk kril . . .«

»A kdo ti porouí, abys se kril ped nimi?

Není pece teba se krit. Dobrou vli za-

chovávat, ale krit se? Ne, ani ped pány se

nekoím ! Je po robot a poddanství
; jsme si

rovni všichni. Oni mají s\'é a my máme taky.«

»To se snadno ekne a pece to pravda
není. Oni nás škrtí a my se neubráníme.
Soudy jim dávají za pravdu a my vždycky
prohrajeme. Blata jsou naše a potok Soudný
je jejich a oni v nm loví ryby a trávu nám
šlapou na našich pozemcích a vodu na za-

vlažování našich luk z nho bráti nesmíme,
aspo ne, kdy je toho zrovna teba, pouze
v urité dni, by Blata byla zatopena od deš.
Tomu se potom íká spravedlnost!*

»V tom jsou, brachu, ješt jiné vci, které

my tady nezmníme. Tu možno íci, že

naši staí se nezasadili, dokud byl as, o svá

práva a promeškáním je zadali. Nechali kní-

žecí v držení vody, až tato vešla v jejich ma-
jetek ; soudy potom ovšem nemohly jinak než
piknouti právo tomu, jemuž po dlouhou adu
let nikdo ho nepopíral. Ze pak soudy vždycky
knížecím za pravdu nedali, toho dkazem
jsou Blata, jež po dvoustaletém sporu nám
pikly. A mezi tmi, kdo to zavinili, Jakube,
byl zase tvj táta, dej mu Pánbh lehké od-
poinutí ! Pipomenu ti to, abys nedával vinu
jen mému, pokud bží o Volešek.

«

»Jak to myslíš? mj táta?< . .

»Nu, tvj táta byl první, který zažádal
písemn . . písemn — povídám !

— u Hlu-

bocké knížecí správy, aby mu dovolili odvést
si strouhu z potoka na zavlažování své

louky a tím piznal knížecím právo na vodu.
Zapomnrs to?«

.Nezapomnl, Jouzo! — ale tomu tehdy tak

poradili* . . .

»To je jedno Jakube. Rada byla špatná a

on ml míti s to rozum, neíditi se špatnou
radou. Když ti právo piznám, budeš se ho
držet, a to knížecí taky udlali a nic jiného.

To už potom nic nebylo plátno, když pi-
bhl Bartoš ze Zbudova na knížecí, kteí lovili

v potoce, rovnýma nohama skoil do vody a

kiel, že lovit nesmí, že potok jejich není a

že naped musí zabít jeho jako zabili svého
asu Kubátu, a jeho mrtvolu že musí pedem
vylovit z vody, než budou vytahovat ryby.

Knížecí ho nezabili, pestali lovit a odešli, ale

potom mu ekli od soudu, že, na základ toho,

co tvj táta udlal, potok patí knížecím a on
že jim v lovení bránit už nesmí. Bartoš potoku
neuhájil jako uhájil Blat Kubáta.

<

"Ba, Kubáta dal hlavu za Blata, « odtušil

Krušnej, svsiv hlavu a rukou máchnuv, » uhájil

nám jich, ale co jsme tím získali ? — Paseme
na nich, to je všechno ! .A to je málo, tohle

všechno! — Na Blatech te dlá každý, co

se mu líbí, a pomalu ani té pastvy nebude
dost. Ten drn odváží, onen zase hlínu kopá
— všude samá jáma, samý výmol, v nichž

se voda sbírá, která ani v lét za nejvtšího

žáru nevysýchá. A ty tisíce hus, co se tam
pasou, ty svým trusem všechnu trávu vy-

pálí* . . .

».A nejvíc jich tam máš ty,< prohodil Po-

tužák.

»Já ne, to moje žena,« bránil se Krušnej,

»já jí to poád vytýkám; však víš, že nieho
nezmohu s ní, když rozumu nemá. Zkrátka,

kdyby Blata se rozdlila, kdybj' každý, kdo
na n práva má, dostal z nich svj podíl,

aby si s ním dlal co chce, mže a smí, bylo

by lip. Nadlalo by se luk, a sena i otavy by
bylo, že by každý z nás mohl chovat dobytka
ješt jednou tolik, kolik ho má. Ale tu jsou

poád ješt lidé, kteí se tomu vzpírají a jen
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nepíze by ml lovk, který by navrhl nco
podobného. Tak prý bylo a tak a prý je pro
všecky asy ' Blata jsou svobodná !

— Už tu

a tam nkdo to uznal a mluvil o tom. ale tLi

bylo rámusu l .Starý Bartoš kde koho zakík'
a. dokud on živ bude. nic prý se nesmí roz-

dlit!*

»Vždy starý Bartoš už zemel . . .<

>Nu, zemel, pravda, a hodný lovk byl

a nikoho se nebál, ani knížecích, dej mu
Pánbh nebe! — ale rámus, který by povstal,

kdyby kdo promluvil o dlení, ten, myslím,

neumel s nim.«

»V tom máš pravdu, Jakube. Blata by se

mla rozdlit. Vždy už i díve se rozdlovala.
emu íkáme Blata, není ani desátá ást tch,
co jednou tu bývala. Až za Nákí, k Zablatm,
za Dubenec k Radomilicm, k Mlackým re-

mism, na druhé stran pak ke Zlivi, mezi
Pištínem a Zalužicemi až k ešovicm, a

mezi Výhlaví a Voleškem tuhle až k Chrášfán-

kám a k Nmickému lesu, všecko bylo

Blata, a dnes jsou z toho louky a polní lány.

Vc teba ovšem jak náleží uvážit, aby pi
dlení a po nm nepovstaly sváry a spory a

aby nikdo nebyl zkrácen ; také bude nezbytno,

ustanovit pesn, kterým usedlostem pináleží
právo užívání tohoto obecního majetku, aby se

nam potom nepipletli a nepiživovali lidé,

kteí takového práva nemají . . .«

>To je pravda! Domkái nemají práva, jen

my starousedlí vlastníci takových živností,

jimž pináleželo právo pastvy od starodávna.

Soudil bych, že ani chalupníci bj' se nemli
pojmout do toho dlení, jen my celolánní . . .«

»0 tom my tu nerozhodneme, Jakube,«
pravil vážn Potužák; »dlit ano, ale dlit
spravedliv ! A pokud možno, dohodnout se

mezi sebou, pibrat teba geometra, který vci
rozumí, ale žádných advokát . . .«

•Máš svatou pravdu, jen žádných advokát

!

V em se nevyznáme, kde je teba znát pa-

ragraf, poradí nám mj syn Josef; ten takové
vci má v malíku, už devátý rok poád v nich

leží.«

Potužák se zamrail.

»Tak a v nich leží ješt deset let, než se

z nich dá vyzkou:^et,« odvtil s drazem : »já

ti zase povídám, že do toho pi-omluvi práv
tak málo jako který jiný doktor. My sami s to

máme rozum, a nemáme-li, radji toho nechme
a nedlme!' (pokraování.)

VÁCLAV STECH:

Pedmstský Boccaccio.
z povidelv lehkomyslnéhn lovíka.

(Pokraováni).

IV.

sobotu jsem pisp-
chal do smíchov-
ské pivnice u Ja-

noušk jako na
koni. "Knastr- mne
pijal jako bratra.

Zaplatil jsem zlat-

ku na chudé dti.

podepsal jsem |se do pamtní knihy, a dv
paniky mne vzaly hned mezi sebe. Pan po-

kladník už mne byl doporuil
Rízkovic tentokráte nepišli. Ale jinak byl

»Knastr« v náramném poádku. Toho veera
jsem pikryl i citeristu, který tikrát opakoval
sms z Telia. Pak jsem spustil já. Nový he-
ben jsem ml v kapse, a tím jsem se uvedl.

Pak jsem vystelil ostatní své rachejtle- Divy
jsem zpsobil. Šenký se mi pozdji piznal.

takového nco že vbec nezažil. A ml v Praze

dv léta v lokále »Kanon«, universitu pece
na hospodské bláznní.

Panika po pravici se pranic neostýchala.

Pi jedné e.xplosi smíchu chytla mne kama-
rádsky okolo pasu. Pod sakem, jako by byla

kupeckým mládencem a já kuchainkou >od

naproti".

Panika na levici mi zašeptala v píhodné
chvíli, že by šla se mnou, kam bych jen

chtl — teba až na konec svta. Pod stolem

pak nohama se daly neuvitelné zmatky.

Každou chvíli jsem ml njaký stevíek pod
špikami bot nebo na nohou. Odpovídal jsem

touto cestou, jak jsem mohl. Bude-li se vše

takhle stupovat — pomyslil jsem si — abych
najal tovaryše !

.Ani rukama jsem nezahálel. Když jsem
improvisoval operu — a nápodobil tenoristu
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— objal jsem nejednou ob své sousedky a

po nejsmlejších kadcncích jednu po druhé
jsem políbil. Tváil jsem se sice, jakoby to

patilo k rolí, ale pece jen jsem myslil, že mi
te piletí njaká sklenice na hlavu. .Ale páni

manželé se chechtali až stolice pod nimi pra-

štly.

Paniky se trošiku upejpaly — upejpaly —
ale po njaké chvíli ekla mi sousedka na
pravici, když jsem se jí galantn optal, nchn-
vá-li se snad, že jsem byl ponkud opovážliv

:

»Co pak hubika — ta nezstane na lovku
viset !«

Namítá ješt nkdo v národ nco proti mé
lásce k pedmstím ?

Podivná vc: v »Knastru«

bezdtná manželstva.

jsem zjistil samá

Mezi ženskými nebyly žádné zvláštní krá-

sky, ale také nebyla žádná pod normálem.
Všechny byly, jak se íká, plny živobytí. Mu-
žové chvílemi njak byli zastínni jakousi otr-

lostí, skoro bych ekl lhostejností vi svým
manželkám ale, snad se mi to jen zdálo,

když jsem zvdl, že jejich manželstva ne-

mají pravé resonance. Proto byl celý »Knastr«

asi zladn o oktávu rozpustilosti výše —• a

proto se tu tšili svobodní lidé takové pozor-

nosti.

Manželé mi pipadali po tomto objevu ovšem
ponkud komití. Že svým ženám tolik do-

volovali — nebo alespo promíjeli, pipomí-
nali mi bývalé kuáky, kteí sbírku svých dý-

mek každému s radosti ukáží.

Oba svobodníci, kteí mimo mne v Knastru
zastupovali mládenectvo, byli pi tchto mých
úspších jen smutnými pívažky.

Ovšem, já ml kravatu jako primadona,
když je na dovolené v moských lázních, blý-

skal jsem prsteny, a brilliantové knoflíky
v náprsence mi svítily jako žárovky, vonl jsem
a mnil jsem vyzkoušené pósy jako první mi-

lovník pi své benefici.

Na celé áe jsem také vyhrál. Poteboval
bych jen sáhnout — a každá z paniek by
mi byla zapla prima vista: »Mám — mám
— mám t ach v lásce — mám!<

.Ale já líil na zlatou rybku. Ze se ne-

kmitla v tomto lovišti dnes, nic nevadí. Pijde

píšt. Kdo umí ekat, vítzství je nejblíž.

»Knastr« dokonce pro výhodnjší lov zna-

menit poal mi kalit vody. Vylíhl se v kte-

rési hlav nápad výletu.

Paniky vyskoily radostn pi tomto ná-

vrhu. Za tvrt hodiny byl plán sosno ván. Od
zítejší nedle za týden pojede se drahou do

Dolan. Odtud pšky do Kralup, kdež dkladná
snídan. Pak drahou do Neratovic, na nádraží

obd a pak koupel v Labi.

.Aplausem pivítaly dámy toto íslo pro-

gramu. Dv mly koupaci obleky, ostatní slí-

bily, že si opati nové. Nco extra! »Budete
koukat, pánové!* ekla moje pravá sousedka
a šouchla mne do žeber.

Rád se koukám pi takových píležitostech.

V Neratovicích pod železniním mostem na
písin koupá se obojí pohlaví spolené jako

v moských lázních. U všech všudy — pro
bychom si nezabrali na Ostende. Mého plova-

cího mundúru buJe malý balíek. Ten lehce

unesu. Oi doma nenechám.

Pak bylo ustanoveno, kdo se ješt pozve
k výletu. Ml jsem starost jen o jednu rodinu.

Ale i tu pojmenovali konen.
.Ale pi tom bylo poznamenáno, že ízek

je strašný bruoun. Kdyby vdl, že z toho

bude spolená koupanice všech, kdo ví — kdo

ví, nevytoil-li by se z podniku.
• Bože — co pak mže kdo vidt ?« optala

se mne sousedka na levo.

Všecko se rozhihalo.

»Vru, že je na bále mí šatstva — když
se to vezme kolem a kolem — než na plo-

várn ! Ne?» zašveholily dámské rtíky na

právo.

Zase jsme se chechtali jako divoši.

A pak bylo smluveno, že se o koupeli paní

ízkové poví vše dvrn. Jedna z paniek
ji navštíví, aby si tajn pipravila koupaci

oblek. Panu Kizkovi zatelefonuje karlínský po-

kladník, že se jede pouze do Kralup. Ostatní

se teprv na cest uspoádá jako náhodná
improvisace. O Neratovicích vbec ani slvka.

Musím doznati, že jsem v »Knastru« našel

výbornou spolenost. Nic škrobeného — co na

srdci, to na jazyku. Je-li paní ízková jenom

trochu broušena do tchto facet — nemohl

jsem padnouti do lepších rukou.

Za týden, práv ped výletem, zasedal

.>Knastr« zase. Tentokráte byli také Kizkovi

pítomni. Dvrn bylo sdleno, že jest úast
jejich pi zítejší výprav zabezpeena. Pani

ízková ví, co vdt má.

Ale pan ízek nás na okamžik náramn
polekal. Rád, tuze rád by prý jel také do

Kralup. Má tam starého kamaráda a dokonce

i jednu starou tetu — ale u všech všudy,

zítra musí na kvap do Benešova. Z konopiš-

ských lom nepišlo ješt aviso na žulové

kostky, které objednal, a nebudou-li v pon-

dlí na míst, platí hrozné poenale. U všech

všudy —
Umíral jsem strachem, že mi domácí rozbije

zítejší nedli. Ale ukázalo se, že v tomto za-

kukleném krejíi bije srdce šlechetné.

Dovolil své žen, aby jela s námi.

Prach a broky ! To ml íci hned a já bych

mu otevel vrata teba až do .Austrálie.
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Byl jsem tak rozveselen nyní. že jsem pustil

zcela nová ísla svého repertoiru. Rozdovádl
jsem spolenost tak, že jsme vandrovali z ho-

spdky v párech, hvízdajíce a taníce cotillon.

Škoda, že jsem se nepi toil k paní domácí,

která si na mne nkolikráte posvítila významn
oima.

Ospalí šosáci otvírali okna a nkteí i na-

dávali. Ba i po patrole se nkdo rozkikl.

Blázínek! Patrolu shánt — na pedmstí I

Provolali jsme naivnímu zpáteníku himavé
>>Na zdar !

<

V.

Ráno jsme byli na nádraží do jednoho Pana
domácího omluvila ješt jednou krásná jeho

manželka.
Byl bych ji zn to objal.

Snad porozumla blýsknutí mých oí. nebo
se tverácky usmála a otoivši ?e. ukázala

vedle sebe; »Moje maminka!*

Píbramské doly nemají té hloubky, do níž

jsem padal po tomto sdlení.

Když jsem se podíval na prabábu, která

v nemožném kokrhtli cenila na mne polá-

maný žlutý chrup — když jsem si vzpomnl,
že je to domovnice z páté tvrti, a že je dnes
osudem ustanovena hlídati, abych její svd-
nou dceru nkde mezi Kralupy a Neratovi-

cemí nesndl, byl bych nejradji z nádraží

utekl.

Paní domácí etla nejspíše v mém nitru

jako v oteveném kalendái. Proto, když jsem
se vzpamatoval a ped mateským jejím stráž-

mistrem nahrál si n.-i šarmantního lovka,
ekla mi polohlasít, že maminka nebude zá-

bav nikterak pekážet. -Muž si pál vera
ped veerem, abych ji pozvala na výlet, když
on nemže . . . Maminka je náramn — ná-

ramn — .« Gesty dopovídala, abych se nebál

!

No — vyložil jsem si tuto pokroutku nej-

píznivji. Konen má bába jenom dv oi.

Bez hubiky se do Prahy nevrátím, to jsem
si pisáhl. Na cest jsou v nejhorším pípad
tunely. Krátké sice — ale já umím líbat, je-li

zle, i stenograficky.

Kdykoli složím u nádražní pokladny svj
nikl a ostatní mincovní kovy, jsem na dráze

pánem já.

Tomu jsem se nauil od koleg a zvykl

tomu jako ádný obchodní cestující. Je-li teba,
hrozím knihou stížností, vu jako deset kon-
duktér dohromady, umím telegrafovat edi-
telstvím drah, posílat žaloby do ministerstva,

hrozit novinami a teba se rvát s personálem.
V mém svazku klí nechybí nikdy otvírák

vagón. Kdyby jej ml každý pasažér, bylo
by o padesát procent mén hádek na želez-

nici.

Nedám se posílat do zadu a odtud zase ji-

nými prvodími do pedu Okouknu situaci

a pak si vybéu sám vagón, který si otevru.

Mže pijít deset ervených epic, mže ki-
et všechen personál, že je to vz direktní

nebo vyhrazený nebo zamluvený, kiím ješt
víc a hned hrozím. Volám jména len edi-
telství, vrchních inspektor, sekních šéf —
ale, co hlavního : vlezu, kam jsem si zamanul,
neustoupím. Až dosud vyhrál jsem tak vždy
a uhájil každou posici.

Také pi výlet do Dolan vyhlédl jsem va-

gón pro naši spolenost a sám odemkl. Pf-i-

letl sice konduktér ihned jnko krocan, ale

náhodou mne už znal. Proto se odvrátil a šel

cpát jiné pasažér}', kam si usmyslil. Kdo se

neumí bránit, musí trpt.

Sedli jsme pohodln. Ale vzácná má mé
paní domácí dala mi nežádanou pednost.
Sedla si zrovna vedle mne. Oddlila mne tak

od své dcery. Proklínal jsem babu v duchu,
až jsem zuby skípl. Ale paní domovnice
byla snad proto ke mn samá sladkost. í-
kala mi »Vašnosto« a pi tom mi onikala.

V tunelech, na které jsem se zvlášt tšil,

popadla mne vždycky pod paží a vykikla;
»Já se, vašnosto, strašn bojím ve tm. Do-
volejí, odpustjí — že se jich musím držet.

«

Všecko se ehonilo jako stádo híbat. Nej-

více paniky, které už pochopily, že jsem po
své paní domácí hodil okem. Škodolibost žen-

ská nedala jim potlaiti radost, že je mezi
mnou a krásným soustem taková bezpenostní
stna.

Celil jsem všemu tím, že jsem se nutil do
humoru S rozmarem jsem hovoil s paní do-

movníkovou, ponvadž významnými pohledy
íkala mi paní Rízková, že oceuje obrovskou
mou ob, a chvílemi mi oima skoro napo-
vídala, že mne za tuto zkoušku odmní. Vil
jsem, že to bude ješt dnes. (PoUr.iování.)
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li

PRAHA VERA A DNES.
Vzpomínky a kresby nkolika autor.

m
III. PRAHA V DIVADLE.

^ronika nmeckého divadla v Praze pozname-

nává s jakousi kousavostí, že hvzdy eského
divadla musely se ped tyiceti lety spokojovati

s velmi jednoduchými dkazy pízn divadelních mece-

náš. V dob, kdy do nmeckého zákulisí posílala

pražská šlechta a nmecká plutokracie kyprým balerí-

nám, operním dívám, veselým soubrettám a sladkým

naivkám zlato, perlové náhrdelníky a brillianty —
putovali prý do eského divadla po-

slíkové nanejvýše jen s »dobe mí-

nnými « šunkami, soudeky vína,

štkami látek a homolemi cukru.

Má asi pravdu Herodot nmecké
scény. Pomry, ze kterých samo-
statné divadlo eské rostlo, byly nad

pomyšlení skrovné. Králové, kteí

na jevišti prozatímného divadla me-
tali mšce zlaáky napchované bíd-

ným otrokm k nohám — dostávali

600— 800 zlatých roni gáže. O he-

roinách, které národ zbožoval jako

svtice, šeptalo se již s uspokojením,

proslechlo-li se, že na pes rok bude

se jí moci zvýšit tisícová gáže snad
dokonce o stovku, když »musí také

nco pece jen obtovat na šatstvo*.

Nejvtším panstvem v eském divadle — mimo
nkolik bílých vran šlechtických — byli tehdy

sládci, pekaí, mlynái a eznití misti. Nebylo

eského úednictva, vysokých — skoro ani sted-

ních škol, nebylo opravdov eského prmyslu,
obchodu. Co mlo lepší kabát, mluvilo nmecky a

ohrnovalo nos nade vším eským.
Do otevení Národního divadla jen pomalu hle-

dišti pibývalo lesku. Paniky nosívaly do divadla

runí práce, dokonce i studené veee. Pišlo se

skoro tak, jak se chodívalo doma. Ulice se njak
pebhla a v divadle lovk zapadl v sedadlo za šera.

A pak: všichni se znali. Jako rodina byli spo-

ítáni v zatímní budovce s úzkými

chodbami, krkolomnými schody, s

prostým lustrem v plechové manšet.

Když jednou v sedmdesátých le-

tech chytlo na novém etzovém
most v dob veerní, nebylo jiné

pomoci, než že hasii uzaveli pro

pl Prahy plynovod. Byl strach z

výbuchu. Toto náhlé zatmní stihlo

obecenstvo zatímního divadla pi konci

prvního aktu. Ale žádná panika ne-

vznikla. Sirkami si posvítili diváci

z hledišt, za ruce se vedli, skoro

šeptem se upozorovali na schdky
a pepážky. Jako disciplinovaná ro-

dina. Stát se to tak dnes . . .

Nejslunnjší dojmy mají starší di-

"> vadelníci z arény na hradbách, jejíž
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Zatímní divadlo.

praporce na tyech vížkách ukazovaly, dovoh-li

poasí pedstavení. asto se nedohrálo ani první

jednání, což se pokládalo v nehod za výhodu,

nebo pak vstupenky platily na druhý den. Sam-

berkova jedna benefice timto zpsobem se odložila

šestkrát.

Umlého osvtlení nebylo. Proto se v pozdním

lét zaínalo velmi záhy a vybíraly se kusy kratší.

Do smrti nezapomnl J. V. Fric iditeli Mayerovi,

že mu zabil drama i.Mazeppa« v arén, kde se po-

slední ti obrazy hrály za úplné tmy. Nikdo ni-

eho nevidl. Bylo to tedy pedstavení jako za

nejmodernjšího* dnes zpsobu scénování — až

na to, že bylo slyšet.

Pádem hradeb umela doba nejintensivnjší eské
divadelní veselosti — v devném chrámu na bašt
byla Její svrchovaná vláda. Frankovský, Mošna
se Šamberkem tvoili trojici, které nebylo a nebude

rovné — s podkasanými suknmi zpívala tu paní

Seifertova nejkurážnjší kupleiy, Seifert tu sladce

cukroval jako milovník — pí. Hynková, nejrespekt-

njší •komická stará*, F. Kolár, Bittner, delikátní

sl. Boubínová (pozdjší paní Bittnerová), krásná

sl. Veverková, kyprá sl. Volfová — jaké to pro-

cessí milých zjev

!

Když se v r. 1876 do krve servaly oba

pražské divadelní tábory, a majetníci arény

penesené s hradeb zatím na prázdné staveništ

proti Pštrosce novým nájemcm zemské scény

nedovolili používati tohoto dramatického

útulku — postaveno se znaným nákladem
devné »Nové eské divadlo* za branou

Žitnou, asi na míst, kde je dnes Demínova

kavárna.

V tomto dom divadelní sily naše zbrojily

též pro vstup do Národního divadla. Škoda,

že se toto divadlo zídilo na míst pouze

najatém a že po vypršení Ihiy vlastníci po-

zemku rozkazem k vyklizení prostory zpsobili

finanní pád družiny, které budova patila.

Národní divadlo znamenalo velký výšvih,

zejména ve vcech vnjších. I diváctvo po

nkterých energických pokynech dostalo ráz

velkomstský. Místo dvou odených drožek,

které ekávaly na publikum ped zatímním diva-

dlem, ukázaly se i ekypaže, a za pedprsnmi loží

objevily se dekoletáže ve vzácných krajkách, ve

tpytu drahého kameni. —
Nkolikráte si eské musy pohovly také v obrovské

devné haluzn Novomstského divadla — pražská

Thalia užila devných polštá ! Tato stavba na-

plovala známou zahradu pi dnešním Novém di-

vadle nmeckém.
Láska k divadlu je eskou specialitou. Déle než

tvrt století celý národ hlavní své divadlo budoval,

utrhuje si v pravém smyslu slova od úst — eské
probuzení lihlo se za protekce divadelních umn —
proto Národnímu divadlu je poplatno všecko, co

esky mluví. Býti den a noc v Praze a nenavští-

viti »Národní<, poítá se na venkov za chybu.

Do roku 1897 všechna píze thcatrálního obe-

censtva v Praze mla jediný ter: Národní divadlo.

Ostatním podnikm se nedailo. .\však dv udá-

losti zvrátily dosavadní pomr.
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Spolek »Máj« uspoádal divadelní cyklus v zim
1897—-8 ve smíchovském divadle. Celá Praha byla

zastoupena pi této slavnostní novot a pesvdila
se, že se také mimo Národní divadlo mohou najíti

ensembly, které zasluhují povšimnutí.

Když pak v lét na to oteveno bylo na vý-

stav architekt a inženýr samostatné nové diva-

délko se silami zcela normáln vyškolenými, s do-

statenou výbavou vnjší — prolomila se hráz ped-

sudk.
V jásotu publika, které tuto krátkou stagionu

provázelo svojí pízní, ozvaly se nejenergitjší pro-

jevy pro nové velké divadlo v Praze.

Z tchto kvasnic se záhy peklo. Honem si pe-
stavli a zvtšili na Smíchov divadlo, polepšili

arénu, pan Pištk letní scénu povýšil na celoroní,

divadelní stan z výstavy architekt po njakých

dtských nemocech stává se stálým divadlem pro

sedmou ást Prahy. A všem se daí. Na Král.

Vinohradech posléze pak proná-

šejí energické slovo a budují

toužené velké divadlo.

V Praze samé, kde se teprve

po njaké šarvátce místo divadla

staví u Prašné brány obecní

dm spoleenský, alespo diva-

delním sálem iní ústupky hla-

sm veejným.

Tisíce hezkých dvátek po

vlastech má touhu vdáti se do

Prahy. Za splnní jednoho z

hlavních sn považují : abonovati

se v »Národnim«.

Býti tu abonentem patí k pr-
kazu spoleenské zpsobilosti.

Vynechati pedplacený veer,

promeškati promenádu ve foyeru

nebo na chodbách poítá se

k nehodám. tyry abonentní tvrtky jsou tyry
šiky, které žárliv sledují, nemí- li se nkterému
z druhých njak strannicky.

Divadelní obecenstvo Národního divadla nemže
ovšem obstáti bez hovoru o pedstavení,

hercích, správ — a o všem tom, co

s divadelním hospodástvím souvisí.

Ale toto sledování divadla má v Praze

jiný ráz než tomu jinde, na píklad ve Vídni.

Tu je denní stravou divadelní pikanterie, zá-

kulisní diskrétnosti, sensace osobních intrik.

Jinak v Praze. Obecenstvo Národního

divadla stále je na trn písn uvažujícího

soudce. Poíná si editelství spravedliv ?

Zamstnávají se oblíbeni herci, jak se dle

domnní hledišt patí ? Není v tomto

obsazení útok na právo toho i onoho
lena? Je nkdo neomluviteln favorisován

nebo odstrkován? Pro tento byl angažo-

ván, onen vypovdn, tomu role dána,

tomu odiata, tm píležitost k zalesknutí

se zmaena ?

Tyto otázky jsou stále pedmtem úvah navšt-

vovatelstva Národního divadla, rodin abonovaných

a premiérového publika. Dle toho, jaký je zorný

úhel divákv, provádjí se soudy. Klep nebo pravda

o osobních vlastnostech herc oblíbených, dvrné
zvsti pikantn páchnoucí ani o vlásek nezmní

úsudek obecenstva o té které divadelní postav —
vše se odvažuje pouze na citlivých vážkách, je-li

to, co se obecenstvu pedvádí, odvodnno spra-

vedlivostí. Této zvláštnosti obecenstva v Národním

divadle nebylo vždy porozumno. Jinde je

obecenstvo rozmarným díttem, které se

živí sensací, které rádo loví v kalné vod
divadelních intrik — naše obecenstvo stále

je v pose vážného soudce.

Zapete hovor s píjemnou abonentkou

nebo se starým pánem, který své keslo

hlídá od otevení »zlaté kapliky, nevy-

loupnete jiné fabule z jejich výklad než:

Toto nemlo se stát — to mlo být —
to bylo i nebylo správno.

Do Národního divadla chodí soudcové.
Pro je tomu tak?

Ponvadž je každý spoluvlastníkem
divadla. Na n sbírali všude, kde se esky
hovoí, v každé rodin se pamatuje, jak

pispívali sami nebo zesnulí otcové, d-
dové, lak se úastnil kdo pi kladeni
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základ, jak pi stavb, pi sbírce zlatkové, vše-

obecné, poslední — pi loterii.

Není pro žádnou divadelní správu pohodlno míti

v hledišti místo publika slavnou porotu — vždj'

i ta dovede asto pi hledáni práva býti nkdy
nespravedlivou — ale tuto specialitu dostalo do
vínku Národní divadlo, ponvadž se za úasti všeho

národa a tak tžce rodilo. Proto pi uspokojovaní

tohoto obecenstva všechny klíe v cizin skvle
osvdené tak nápadn selhávají — — —

Obecenstvo Národního divadla je tiché a zamlklé.

Každý šeptá jako v kostele. I demonstrace — pi-
hodí li se po dlouhé dob — djí se tu se zna-
nou umírnnosu', skoro uhlazeností.

Není toho jen píinou nádhera domu ; eský
lovk na divadlo pozírá s jakousi úctou, ponvadž
s divadelních prken nejúinnji bylo bojováno o eské
znovuzrození. Byli jsme toho svdky a bylo nám
to vštípeno od otc a matek.

Když veer zaplanou svtla v paláci, který zbu-

doval >Národ sob!« a obecenstvo se všech stran

pšky, v elektrických vagónech, v ekypážich, auto-

mobilech poíná jej obklopovati — když na chod-

nících, ve vestibulu, u šaten a na koridorech tžko
projít — když nejkrásnjší bod Prahy na konci

Ferdinandovy tídy stápí se ve stkvlém jasu —
jedno pání pronášívají starší vlastenci, dívajíce se

spokojen za hezkými dvátky v koketních halen-

kách, za matronami v atlase, za elegány v erni:

aby jenom na nkolik minut mohl vstáti z hrobu

Tyl s Klicperou a podívati se, kam jsme v divadle

spoleensky již dospli.

Ale když je v obecenstvu njaká nespokojenost,

mla-Ii správa pi výbru novinky nešfastmu ruku,

nesmli by tito dva autoi po pedstavení vtisknouti

se do nkteré elektrické archy, která veze pohn-
vané publikum od divadla.

Co by zde zaslechli, mohli by pokládati za nový

oistec. Fis.

jj. Malostranské panorama. Hrozi mu, jak

známo, úplné znieni, nebude-li otázka obmezení

výškového pro nové stavby na pobeží malostran-

ském pízniv vyízena. Co to znamená? Strun
eeno — budou-li pipuštny na píštím nábeží

malostranském stavby dom típatrových, ba, na

nkterých místech jenom dvoupatrových, zmizí

naše chlouba, panorama malostranské, úpln za

hradbou inžák a jen silhouetta kopule svatomiku-

lášské a obrys hradu pražského s vžemi chrámu
svatovítského a basiliky svatojirské zstanou jako

chudé zbytky bývalého svtového pohledu. Doví-

dáme se, že v nejbližších dnech vykonány budou
praktické zkoušky vytýením štený, aby se zji-

stilo, do jaké ma.Nímáln pípustné výšky možno
na pobeží malostranském stavti. Na štenýích zná-

zornny budou výšky dvou pater s oznaením oken,

vrchní hrany ímsy a hebenu stechy. Tím bude

nade vsi pochybnost zjištno, která místa z pohledu

malostranského nejvíce jsou ohrožena a jaké výšky
pro pestavby možno pipustili, aby celkové pano-

rama nebylo ve svém dosavadním rázu porušeno.

l'okus bude pro další vývin této palivé otázky

smrodatným. Obdobný pokus stal se již jednou,

a to r. ISDt), když jednalo se o stavbu gymnasia

malostranského »na Rybáích«. Vykonal svoje zá-

služné dílo. Ukázalo se totiž, že ani stavba dvou-

patrová v tchto místech není pípustná, ponvadž
by jinak pohled na Hradany byl znien. Foto-

grafie tchto zkoušek pedloženy byly i snmu krá-

lovství eského, kde vzbudily tehdy mezi poslanci

pravou sensaci. Bylo tu markantn znázornno úplné

zniení pohledu malostranského s beh staromst-

ských u Rudolfina. A stavba gymnasia byla pro-

jektována o dvou nízkých patrech s plochou ste-

chou. Pokus, o nmž j-ime se zmínili, zahrnuje

výškové ešení celého pobeží malostranského a

doufejme, že bude míti týž zdravý úinek jako ob-

dobná zkouška z r. 1806. K.

3; Pražská vzpomínka. Naše feuilletony vzbu-

dily nejenom mimoádný zájem, ale pimly i mnoho
našich pátel, aby nám zajímavé drobnosti z prchlých

dob zaslali. Všeho, co se do rámce našich lánk
hodí, vdn použijeme, a prosíme, aby nás upo-

zornili tenái na pražské píhody, které zasluhují

zapamatování.

Jeden z našich píznivc nám oznamuje: Roku
18(i7, kdy bylo již rozhodnuto, že pražské hradby

padnou, navrhl dr. B. F. A. Brauner, vynikající

politik eský, v mstské rad pražské, v níž zase-

dal, aby obec zakoupila veškeré pozemky za Novou,

Koskou a Žitnou branou. Upozornil, že po shoeni

hradeb vznikne v tchto místech nepochybn ilý

stavební ruch, a že je dležitým zájmem Prahy,

aby tato nová stavební místa byla souástkou hlav-

ního msta. Dr. Brauner vytasil se i s rozpotem,

dle nhož tento podnik byl by vyžadoval nákladu

asi 100.000 zl.!

Tento — dnes smšn nízký — peníz stal se

kamenem úrazu ; když pak jiný politik namítl, že

by bylo nedstojno plésti se do spekulací, a nkdo
poznamenal, že »nám není nic do toho, co se bude

dít za branou*
,
propadl dr. Brauner se svým návrhem.

Fantasii tená zstavujeme domysliti, kde by

byla bývalá Praha, kdyby byl projekt Braunerv

stal se skutkem.

Pes deset million zlatých zaplatilo se již

na Král. Vinohradech a v Žižkov za pozemky —
Nmcm, kteí se jich ped boením hradeb la-

cino zmocnili.
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O Praha vera a Jncs. V tomto íslt pochází

od J. Konpka pohled na »arenu na hradbách«

a nártek Národ, divadla. Ostatní kresby provedl

F. X. Naskc.

.•^ Láska a Smrt. Touto tra^'edii Jaroslava
Vrchlického byla zahájena nová saisona Ná-

rodního di/adla pedstavením ve prospch Pensij-

niho fondu Máje. Dramatem hluných scén, bit-

kých konllikt, je toto dílo, jež ped osmi lety bylo

uvedeno na scénu poprvé. Je to prhled do dáv-

ných dob a vzdálených zemí — prhled, ve kte-

rém ržovými skly básníkovy lícn potlaena sice

realita života, ale zvýšena poesie kresby geniálním

autorem šastn na jevišt vdechnuté.

Jako by luní kvítka na tžký koberec rozhodil

— tak v pásmu dje svižn koncipovaného, hbit

napsaného, zvlášt potšuji mista, ve kterých mluví

pouze básníkovo srdce. Šastné minuty v klášterní

kobce — scéna s vznm — hovor milenc ped
smrtí — to lyrické perliky, jakýchž málo v naší

dramatické tvorb. Jsou tak prosty tyto krásné

scénky, tak málo dramaticky a pec tak dojemný

a psobivý.

Kostra dje má divadelní klouby. Teba žádná

velká fabulc, žádný hluboko vzncující spor nelom-

coval divákem, pece jen ostré srázy tvrdých hlav

kešou jiskry do hledišt.

Úinek veera, neobyejn etnou návštvou vy-

kazujícího, byl úplný.

Pan Matjovský má pro role, jakým je bujn
rostlý a zamilovan stižený AI v ar o, mnoho pro-

stedk. Tento španlský Romeo mu slušel. F^aní

Kvapilo vá, která Maraquitu již pi premiée

šastn stlesnila, našla hojn nových akcent, ze-

jména v aktu druhém. Pan Šin a ha vyzdobil G uz-

mana z klenotnice vybraných a úinných svých

pc')3. Figurkou jako ze slonové kosti obratn eza-

nou byl pán Želenského Domingo. Pí. D a n-

zerová a pan Inneman byli párkem plným ne-

povolné hrdosti a souverenní grandezzy. Pan

Steinsberk jako král šastn zasáhl v místo,

kde je vrchol tragedie. Také jako režisér osvdil
obratnost. Ale není vyhnutí — na nco nutno upo-

zorniti. Jakmile se má scénovati hra sahající v dobu

pedgotickou, vždy se ukáže njaká rušivá spára.

Tentokráte zrovna pichaly v oi svícny a kamenná
rakev forem XVIIL vku, kdy cedule hovoí

o století XII. Pro podobné pípady bude nezbytno,

aby pi úpravné zkoušce hodil nkolik pohled na

jevišt njaký architekt, zejména když slovy »umni«
a »umlecký« dnes tak frásovit se hýí. ech.

O Vodní družstvo, nejpopulárnjší Štolbovu ve-

selohru, vydalo naše nakladatelství práv ve tetím
vydání Autor te.xt oblíbené hry ped tiskem pro-

hlédl a na nkterých místech upravil.

O Svatovítská vž. Sporu o vž opatrn šla

s cesty Jednota pro dostavní dómu rozhodnutím,

že se nejdíve dokoni stavba lodí. Ponvadž tato

práce bude vyžadovati ješt doby nkolikaleté, ne-

bude vetché lešení pi vži opraveno, nýbrž sato.

Teprve po dokoneni a vysvcení nové ásti chrá-

mové, pistoupí se k ešení otázky, co s vži?

_^ Truhláská výstava poádaná ve výstavním

paláci v Královské oboe dobývá sob pdy. Jen

litovati jest, že program její se nerozšíil na vý-

stavu celkové úpravy obydlí. Le i v dnešním rámci

psobí výstava velice platn jako pouení v mo-

derní úprav nábytku, pední to pomcky pi za-

ízeni byt.
Pražští truhlái chtli okázati zdatnost i svoji

pokroilost, a to ve výstav vlastni silou pod-

nikané se jim také podailo. Domácí naše tru-

hlástvi se tu pedvádí zpsobem dstojným. Pi
tom ale vystupuje i snaha po svéráznosti v tvaru

a výzdob. Moderna ve svých volných smrech
skýtá vzrstu svérázné tvorby pole široké, ale pdu
také choulostivou. Nkterý nábytek jeví zejména ve

výzdob pvodní tvary pražských smr umlecko-

prmyslových.
V tomto zjevu spoívá nikoliv nepatrný význam

výstavy. Vidíme sbližování tvorby umlc a eme-
sel. Výstavami se takové sbližování podncuje na

prospch výroby domácí. A tu jsme u druhého d-
ležitého bodu výstavy, která volá k obecenstvu e-
skému »Svj k svému !« Pražští truhlái vystavují

celé interiéry jako ukázku své zpsobilosti vyho-

vti i zvýšeným požadavkm pi opatování mo-

derního nábytku. To stanovisko modernosti arci se

ješt neustálen pojímá. V tom jest však práv vý-

stava pounou, ukazujíc stízlivé smry a praktické

zpsoby ešeni mody nábytkové.

Výstava jest pounou též pro široké vrstvy, zvlášt

pro naše hospodyn, zejména nastávající hospodyky.

Pkný nábytek vystavený v prostých, ale vkusných

interieurech zbystí chut i rozhled po pkném za-

ízení vlastního obydlí. Také oekáváme, že zdar

této výstavy dá podnt k astjším výstavám
úpravy obydlí. Tch ku poueni o nových

smrech rychle postupujících, je nutn teba. Rs.

Idylla staniky Tcšvsk. Napsal Viktor
Kamil Jeábek. Spisovatel vyvolil si k své

povídce prostinkou látku a dosti obratn z ní vy-

tvoil knížku o 217 stránkách. Skupina prostých,

malých a vtšinou slabých lidí v ní vystupuje, a

ped tenáem sune se rok života na odlehlé sta-

nice moravské, k níž jako k pitažlivému stedisku

sbíhají se ostatní dosti etní úastnici dje. V celé

té idylle toliko díví postava Hermina dává n-
kterým stránkám ponkud románové zabarvení, než

to neruší rázu zajisté zúmyslné prostoty Jeábkovy

práce.

Nám líbí se nejvíce ony przrané, vrtkavé po-

vahy, jaké spisovatel zobrazil v pednostovi Ou-

lehlovi a jeho žen, v zízencích Ržikovi a Chrou-

stovi a v nkolika jiných osobách moravského ven-
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ková. Jsou velmi dobe skutenosti odpozorovány
a povaha od povahy urit se rozhšuje. Chtje býti

co možná vren pravd, spisovatel tu a tam klade

postavám svým do úst hovory, ve kterých zazni

leckteré drsné slovo, ale to nedovedlo setíti idyl-

lické kouzlo, jimž jest povídka proniknuta až do
konce a pro nž práce Jeábkova bude mnohým
tenám jist vítanou a milou.

Knihu vydalo nakladatelství Aloisa Šaška ve

Velkém Meziíí ve své Moravské Bibliotéce, do niž

pispla již ada dobrých eských spisovatel. Pan

V. K. Jeábek jist má právo, aby se k nim pi-
družil. Ds.

D Foyer Národního divadla bude ozdoben

bronzovými poprsími obou hlavních budovatel di-

vadla, K Sladkovského a F. L. Riegra.
První modeluje Šalou n, druhé Amort. Poprsí

tato budou umístna na zvláštních, bohat dekoro-

vaných sloupcích.

- Divadlo na Kr. Vinohradech má se ješt

letos dostati pod stechu. V den sv. Václava byl

slavnostn osazen základní kámen za úasti míst-

ních korporací. Disposice pro otevení divadla ui-
nné pouily prý mstskou radu, že ped jarem

1907 na zahájení her pomýšleti nelze. Ponvadž
ped letním obdobím saisonu poínati nezdá se

vhodno, uinno rozhodnuti, že první pedstavení

bude až v den sv. Václava r. 1907. R.

iS Karlštejnské museum vzniká na Karlštejn

péi prof. B. Matjky. Má býti do nho sneseno

v originálu neb alespo ve zdailé kopii vše, co

souvisí s dobou Karlovou. Veejnosti bude pístupno
od píštího léta.

^ Úklad a jiné novcllj-. Z literární pozsta-
losti Guy de Maupassanta. Peložil Pavel

Projsa. Vydalo Nakladatelské Družstvo Máje. V Praze.

Za 60 h. V bohaté belletristické produkci souasné
zaujímá Guy de Maupassant tak význané místo,

že není možno, aby byl zapomenut, akoli od tžké
smrti jeho (zahynul progressivni paralysou) uply-

nulo nkolik let. Naopak tenái mají jist v dobré

pamti jeho romány, novelly a drobné práce ostatní,

takže jist se zájmem vezmou do ruky levnou tuto

knížku, kterou jim celkem osm drobných prací

Maupassantových souborn pivádí se do rukou.

Tyto vci nesou ráz veškeré tvorby autorovy,

teba ta neb ona myšlénka in nuce vypadala jako

anekdota i prostý píbh, jejž autor zažil, nebo
vypravovaný ve spolenosti jako vzpomínka. Mají

sílu starého vína, barvu a šávu Maupassantova
péra, tu Pclovsky zladného, tu zase silný sexuální

temperament Maupassanta-Francouze prozrazujícího.

Za srdce mne chytil obrázek Otec Milon z ran-
couzsko-nmecké války, píšerné jsou »Sráz mi-

lenc*, »Za živa pohbena*, a »Schovanec«, roz-

marný jest obrázek »Mezi páteli*, následky pa-

ížského milkování líí »Úklad«, v nmž se na-

pínav líí pomr mladého ministra se vdanou pa-

nikou, jež, aby upoutala svého milence, pedstírá

mu, že se stala matkou a šibuje ukázati mu dokonce
švarného kluíka (dcko sestino). Tato literatura

upomíná ponkud na americké a anglické droboty,

oblíbené to zboží vánoní, ale literárnímu histori-

kovi, jenž bude odhadovati literární potenci Mau-
passantovu, nasmjí ujíti, jako pijdou vhod te-

nái, jenž miluje etbu, ve které se »nco dje*.

s-a.

-- Pamtních desek zasazeno bylo v poslední

dob na domy, v nichž se narodili neb v nichž žili

mužové o národ zasloužilí, tolik, že u nkterých

našich nevrlých stran a asopis zpsobilo to výtku.

Nesdílíme stanovisko tak odmítavé vi každému
projevu podobnému, a teba že by nkdy pi ta-

kových píležitostech opravdu i bylo více zevnjší

okázalosti než skuteného porozumní — pece
vždy dlužno vyznati a v úct míti, že se tu vyslo-

vuje dík za vykonanou práci, a jak už pomry
v Cechách byly a jsou — jist obtavou a ne

zrovna zištnou práci, což není zrovna pro širší

vrstvy »nevýchovné«.

Odbývat všecko napoád oblíbeným u nás rením
jako anglikáství, jest nespravedlivo i bylo by

dobe zachovávat tu trochu kritické míry. Docela

jen tak pod puklikou, aby snad nikdo nevdl,
nedají se na konec pece jen dlat slavnostní pro-

jevy a náš v základ zdravý venkov nezaslouží,

aby pi každém hnutí, které nkomu nejde pod

vous, házely se na hadry bohorovné povýšenosti.

V ele deskového reje letošních prázdnin krá-

ejí V odi a ny, jež oznaily domy, které adu let

obývali básnici Julius Zeyer a Otakar Mokrý
pak dm, v nmž se narodil o prmyslové školství

záslužný prof. Dr. Antonín Majer, jednoduchými,

ale vkusnými památníky. Pamtními deskami letos

ozdobily rzné obce rodné domy J. Emlera, V.

Brožíka a prvního eského loutkae Matje
Kopeckého. Zr,

I
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spravedlnost.
z lidských dokument.

an soudní rada Inocenc

Karásek navrátil se z

pelíení dom. Una-
ven a pece spokojen.

Obtížný pípad, tžký
zloin rozhodnut v se-

nát podle jeho in-

tencí, na základ jeho
referátu.

Dv léta tžkého
žaláe — ha, jak ten chlap zbled ! Krásný pípad

!

Obžalovaný ml dokonalou pósu nevinného,
zapíral do krve. .Ale na nho, radu Karáska,

honného kriminalistu, by si musel asnji
pivstati. Fiat justitia, pereat mundus! A
vinný, a ievinný, pardon ! a indicia obžaloby
sebe slabší, vcí jeho, vyšetujícího soudce
jest, upraviti je k soudní poteb.

Jeho vcí a úkolem jeho právnické invence.

Sestaví neviditelnou kliku, malou, jedva co

neopatrná hlava proklouzne, ale pak zadrhne
a nepustí.

Dosud mu neunikl nikdo. Inappelabel, í-

kali o nm obhájci. A to bjMa jeho pýcha.

»Alfi, ženo, dnes k veeí láhev mlni-
itíy!«

To bylo obvyklé bene pán radovo, jímž
se po výkonu zvlášt zdailém odmoval.

Nebyl pan rada Karásek vru právníkem,
jemuž vda a úad jsou jen živností. Pilnul

k povolání svému jako k umní, provozoval
je ne s bezduchou zruností emeslníka, ale

s nadšením tvoivého mistra. Byl pesvden,
že soudnictví pevyšuje všechny stavy a po-

volání, že je pro lidstvo potebou první a nej-

nutnjší. Lovil tžké, zapletené pípady, vrhal

se na n s rozkoší a nebylo-lí jích, vymýšlel

si sám obtížné a spletilé problémy právnické,

rozdloval úlohy, osnoval obžaloby, plaidoyery,

repliky, dupliky, resumé — až jako slunce

z mrak, i spíše jako sladké jádro z tvrdé

slupky vyloupnul se ze všeho krásný, ne-

zvratnými dvody proniknutý rozsudek. A ten

znl vždycky: Usvden, odsouzen!
Imaginace pán radova byla mohutná a u-

chvacovala ho na výsost. Rozdloval lidstvo

na právníky a laiky, na obžalované a odsou-

zené. Všichni ostatní, kteí se do tchto ka-

tegorií nehodili, pro nho neexistovali. Byli

mlhovinou, ímsi podezelým a ožili teprve

na lavicí obžalovaných neb svdecké.
Mezí sob rovnými, totiž právníky, cenil si

více theoretík, badatel. Na ostatní shlížel

s patra, jako mistr stavitel na své zedník}',

Nepstovali Tart pour art, vidli jen ást,

kterou mli ped rukama. On vidl celek a mi-

loval celek.

Pan rada Karásek byl padesátník, postavy

prostední, zavalitý, olysalý a ponkud dýcha-

viný. Byl na ad státi se vrchním radou

a mezi kolegy jmín byl designovaným nástup-

cem presidentovým. Byl uznáván za muže
istých rukou. Svdomí jeho nezkalil ani dost

malý stín stranickostí, nercili nespravedlností.

Jednal korrektn, šel piímo vždy a všude. Na

(ó) 6á



ÍSLO M Á J RONÍK IV.

tom si zakládal a div sám sob se proto ne-

klanl. Zosobnný Rhadamant.
V manželství neml dti. Cho jeho, paní

Alfi, byla stará, plachá détina, jejímž životním
úelem byl obdiv a obsluha chot a pána.
V lásce její bylo cos otrockého a mateského
zárove. Sloužila a hýkala a tratila se v zái
svého muže.

Po veei vždy se pan rada rozhovoil.

problémech právnických. Paní Alfi trpliv
naslouchala, pletla punochu a klímala. To
nevadilo. Pan rada slyšel rád jen svj hlas.

1 po své kancelái cíiod, bruel si mono-
logy.

O desáté šel pan rada spát. iníval tak

pravideln a pesn, nebyl-li mimo dm. To
stávalo se však jen výminkou.

Pani radová ješt poklizela a pipravovala
stl na ráno k snídaní, když již pan rada

ležel. Jakmile si ulehl, usnul, co by sto na-

poítal. 1 dnes usnul zcela normáln.
Ale nespal dlouho. Procitnul. Kol nho

svítala bledá, podivná záe.

Nezastely okno, — inu ženské, bruel si pan
rada a ml se k tomu, aby zády obrátil se k do-

mnlému svitu msíce. Ale neusnul a vy-

skoil. Bylo mu, jakoby lože pod ním pa-

dalo.

Prožluklé mlnické, pomyslil si pan rada.

Postavil se pevn na nohy a rozhlédl se, kam
podlo se jeho lože? Kde se octnul? Co dlal
— co dlal — ?

Jako by mlha snášela^ se na vzpomínky —
na celé jeho myšlení. ím více se namáhal
vymaniti se odnkud, tím více to na nho
doléhalo, tím více houstla mlha.

Protel si oi. Jako by mraky setel s ela,
rozjasnilo se vkol. Prohlédl.

V taláru soudcovském vystupoval po velmi

širokém schodišti. Mnozí vystupovali s ním,

nikdo nesestupoval.

Palác bohyn spravedlnosti, ekl nkdo
blízko nho a on tomu uvil.

Bylo to pirozeno, jinam ani jíti nemohl.
Umel a všichni, co kolem kráeli, byli též

nebožtíci. Sunuli se jako stíny.

Dostoupil veliké sín, podobné porotnímu
sálu. Žádná nádhera, ba ani komfort. Stí-
zlivé, rovné linie. Strop sín tratil se v ne-

dohledné výši. Do nedohledna míily též

tžké dorické sloupy, vyrstajíce ze zem po-

kryté jemným popelem. Utajené oekávání
jedva dýchalo vkol.
V prelí sín trnila žena. Z daleka oby-

ejná, ím blíže tím výšila se postava její, až

vzrostla v podobu obrovského pízraku. Hlava
ženy byla skála, tvá pouš plná taj a bez-

vtí, ruce mla na kolenou složeny, ruce

v jejichž síle dímala všemohoucnost.

Oi tváe byly prázdné, byly slepé a pece
vysýlaly pohledy pronikavjší než epel ostré

damascénky, ústa byla zavena a pece vy-

dávala hlas.

Podivný mrak zahaloval prsa a život po-

doby. Z podzemních pánví vystupovaly sloupy

par a kou a kdo do oparu toho pohlédl,

vidl pravdu a ústa jeho vyznávala pravdu.

Z podnoží sedící podoby vyrstal zlatý sloup

držící váhy, jejichž misky rozechvívaly se cit-

liv dopadem prášku.

Sibylla ! projelo hlavou soudcovou.
Pro ne Justitia? Sibylla, dotvrzoval si

znovu.

Misky opateny byly plamennými nápisy.

Jedna: Odsouzen, druhá: Osvobozen.
Po pravici Sibyllin o balvan skalní opena

byla ohromná kniha. Vítr obracel její listy.

Ti kdož šli ped soudcem, pedstupovali
ped stolici Sibyllinu, pohlédli do mraku, vi-

dli a mluvili pravdu. A nikdo z pítomných
neslyšel slov jejich ani slov Sibylliných.

A každý vidl, že jsou souzeni.

I soudce piblížil se bezdky k vštkyni
a poznal, že pipuzován je k soudu. Ne aby
soudil, ale aby byl souzen. Podivil se. Ba
více, jakýsi ostych, ba strach v nm vznikal.

Poprvé stál na soud a ml pocit, že je ob-

žalován. Marn pipomínal si, že není si

vdom viny, že neodchyloval se od cesty zá-

kona ani o vlas. Trnul. Marn našeptával mu
kdos, že pece zná všecky spády a kliky
zákona, že obrnn jest proti všem žaludm
kížového výslechu. Tím vtší strach ho po-

padal. Patrn stojí vc jeho zle, když okli-

kami a vytákami dosíci hodlá výroku osvo-

bozujícího.

Zadíval se úzkostliv do mraku, do tváe
vštkyn, do knihy, jejíž listy obracel vítr.

V^ci ty zstaly mu nmý. Neb lépe, ješt
k nmu nemluvily, ani on neml co íci. Aby
ušel odtud — nebylo možno, síla neznámá
pošinovala jím, jako šachovou figurkou. Spl
ku pedu, blížil se k váhám, Konen stanul,

idla jeho se otevela a dáno mu mluviti.

Sibylla zavolala jeho jméno hlasem vychá-

zejícím z bezedných jesky, dujícím z dávno-
vkosti do nedohledných dálav budoucna.

Slepé oi její pronikaly ho jako šípy a zrak

jeho pitažen byl mrakem náhle oživlým.
Míhalo se to v nm postavami, tváemi, které

znal, na které si vzpomínal. A když ihned

nevzpomenul, pohlédl do knihy, v níž pla-

mennými znakami vyvstávaly vzpomínky.
Boue zdvihla se v jeho útrobách. Jakoby

se odtrhovaly a omývaly se ve velé lázni

a vracely se na svá stanovišt, ale jinak než

díve, plnji, veleji, citlivji.

Mátohy z dýmu mluvily, žalovaly, chválily.

Na ob misky vah padalo to stejn, takže za-
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chvívaly se v rovnováze, neklonily se k vin
ani k osvobození.

A které byly viny soudcovy? Všecka opo-

menutí, kde mohl dopomoci nkomu ku právu

a nepomohl, kde lhostejn kráel podle oi-
vidného násilí, kde nenasadil moc a sílu svou

na obranu utiskovaného.

Srdce soudcovo tepalo nepokojn. V tom
strnulo. Miska odsouzení se naklonila, klesla.

Staec jakýs hodil na ni balvan. Nebyl to

balvan, ale svazek listin soudních a nahoe
rozsudek odsuzující pro vraždu manželky.

A znovu odehrával se soudci celý dj. Muž
pracující do úpadu pro ženu zalétnou, zlo-

innou. Manžel vidl zpronevry, prosil, za-

písahal, trestal, vše nadarmo. Soudce vidl
muka jeho života po dvacet let po boku fre-

jíky. Až když nestoudná vlastní nevinnou
dceru zatahovala do kalu, v nmž sama se

brodila, vzplanul zuivý vztek v otci. Jediný

rozmach ozbrojené ruky, pád a skonání híš-

nice v krvi.

»Byla to vražda, soudce ?« zní hlas Si-

byllin.

»Nikoli, byl to trest,* odpovídá soudce dle

pravdy.

>A soudil jsi spravedliv?*
•Nikoli, ídil jsem se pouze právy. Oko za

okoI«
'Ospravedluje t to, soudce ?«

»Neospravedluje.«
Na hrudi vštkyn zaplál nápis: »Summum

jus, summa injuria. Nejvyšší právo, nejvyšším
bezprávím.

«

A zase pršelo to chvíli na ob misky stejn
pro vinu i pro osvobozeni. Miska pro vinu

zstala již níže. V tom poklesla znovu.

Z par vyvela postava mladé, chudé slu-

žebné. Zatížila misku soudními spisy a roz-

sudkem. Soudce odsoudil ji pro krádež, kterou

nespáchala.

»Soudil jsi spravedliv?' znl znovu dotaz

vštkyn.
»Nikoli, ale všecky indicie byly proti ní.

Byl jsem pesvden o její vin.«
• Pohled soudce!*
V parách zmnila se nevin odsouzená

v kurtisánu. niící mravní i fysické síly mlá-

deže. Byla rovnž pesvdena, že iní tak

právem odvety, mstí kivdu na sob spá-

chanou.
A znovu tázala se Sibylla: Byl to rozsudek

spravedlivý?*

»Byl to omyl. doznával soudce. Jsem pou-

hým lovkem.*
>A vykonal jsi jako lovk celou svou lid-

skou povinnost?*
>Nikoli, ídil jsem se pouze právy.*

• Ospravedluje t to?*

•Neospravedluje. *

V parách zaplanul nápis : >Lépe sto híš-

ník osvoboditi, než ublížiti jednomu nevin-

nému !«

A zase pršelo to na ob misky drahnou
dobu stejn. Miska odsouzení zstala však

znan pokleslá. Nemla daleko k bodu nej-

hlubšímu. Pojednou ho dosáhla, mocn ude-

ila, jako by chtla dopadnouti nkam do be-

zedná.

Srdce soudcovo poalo se chvti zoufal-

stvím. Vdl co to znamená. Hrozná ne-

spravedlnost, smrt nevinného, záhuba jím za-

vinná.
V parách vyvstal mladík slabého ducha.

Soudce odsoudil ho pro vraždu. Nedokal
se ani otázky Sibylliny, ale zvolal : »Vždyf

sám se piznal!*
Sibylla dechla zpt do minulosti a výjev

na hrázi rybníka znovu se rozvíjel. Dosta-

veníko. Dívka, jíž byl slabomyslný vnuco-

ván, zavolala si ho, aby ekla mu, že mla
jiného, jeho ale že si pece nevezme. Mladík

rozzuen uhodí dívku a sám klesne k zemi

v záchvatu padoucnice. Dívka spáchá samo-

vraždu skokem do vody Když mladík nabude
vdomí, vytahuji utopenou z vody.

Pro soudce je vc jasná. Nedá se mýliti

nesmyslným blábolením mladíkovým. Našlo

se, že dívka se zapomnla. Ovšem s nikým
jiným než s mladíkem obžalovaným. Aby za-

hladil následky milostného pomru hodil dívku

do vody.
Že mladík zapírá, je podivné a nanejvýš

podezelé. Vc obratného soudce je vynutiti

vyznání zloincovo. Dokazuje mu, že tvrzení

jeho, že o niem neví, je nepravdpodobné.
Opatrn a vychytrale láká ho z léky do léky.

í>Vy jste tedy o tom nevdl, že ona je sa-

madruhá? Vy jste se asi rozhnval, když vám
to ekla? Bái jste se, že vám stropí ostudu?

Hrozila vám snad a vy jste se takm jen

bránil a shodil jste ji s hráze ?«

Otázky tyto optoval soudce v rzných va-

riacích stále a stále, po nkolik dní, vyslý-

chaje mladíka nkolik hodin nepetržit. Konen
odvolal mladík své pvodní pravdivé výpo-

vdi a doznal, že o tom nevdl, že se roz-

hnval, když to zvdl, že se bál ostudy, že

mu hrozila a že on brán se, stril do ní,

tak že padla do vody. A tak ji zabil.

Na základ vlastního doznání skutku od-

souzen byl domnlý vrah k smrti provazem.

Samovraždou pedešel výkonu rozsudku.

•Bylo to doznáni pravdy?* znl dotaz Si-

byllin zvukem odbíjejících hodin.

Soudci vstávaly vlasy na hlav. To byl

pece jeho nejbrillantnjší výkon soudcovský

a zpsobil oprávnnou sensací. Nyní byl od-

souzen, doznával si to.

•Nikoli,* mumlal.
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A co pudilo t odsouditi nevinného ?<

»Nezn'zená ctižádost, nesvdomité neomyl-
nictví. a pošetilá bravuinost.«

• Ospravedliíuješ se?«
• Odsuzuji se.'

Sklonil hlavu. Rty Sibyliny již již otvíraly

se k verdiktu.

V tom zachytilo ces okraj vysoko se vzná-

šejici misky osvobození. Byly to drobné,

dtské ruky. A div! Miska povolovala, ní-

žila se a miska odsouzení stoupala.

Kadeavá hlava ubledlého dítte vynoila

se nad miskou osvobození. Ruky tlaily tak

lisiln, že pot perlil se na jasném ílku. .Stí-

brný hlásek pozvednul se v hluchém tichu

a zdálo se, jako by i .Sibylla naklonila mocnou
hlavu, zavela neúprosné rty.

»On mne chránil, sirotka, ped hrabivými

píbuznými, on jediný, on soudce.

«

V parách zaplanul nápis : >JListitia bonorum
custos!*

Ale nikoli radost, le palivý stud zavlnil

srdcem soudcovým.
Zda nebyl to skutek, jejž zval sám pena-

hlením, jejž zapíral, protože uzavel mu na

dlouho kariéru postupu. Tehdy, mladý soudce,

s nevyhaslými ješt ideály o absolutní spra-

vedlnosti, odvážil se vystoupiti proti velmo-

žm utiskujícím sirotka, odvážil se nedáti

jim za právo, obhájil nároky sirotkovy. A co

z toho ml? Osielé hrabátko zemelo dv
léta na to, ddictví pipadlo pec lakotnému
píbuzenstvu a jemu zbyla záš a nepízeii.

Nyní teprve, tváí v tvá pravd, byl hrd

na mladickou pošetilost tu. Dtské ruce ne-

povolily a soudce nedivil se ani, že ob misky
se konen vyrovnaly.

V tvái vštkyn rozlil se pojednou mkký,
májový svit, prázdné oi zaplály nžným le-

skem hvzd a vkovité rýhy kol úst zmkly
v úsmv. Dechla a miska osvobození klesla

ješt níže. Hlas vštkyn znl líbezn a osv-
živ jako skrápání rosy nebes.

-Jdi, soudce, a pamatuj, že sám sebe

jsi odsoudil. Ale pece nejsi dosud odsou-
zen. Jiná je podstata práva, než jsi ji pojí-

mal a jiná je spravedlnost než lovk se do-

mýšh'. Není zlomek, le celek, nevyvrá
pouze z nenávisti ke zlu, ale rovnž, ba více

z lásky k dobru. V milosrdí šíí se její koen,
slitování je vláhou její a plod roven je semeni
a obé jsou skutky lásky. Neslouží spravedl-

nosti, ícdo vykonává její píkazy se srdcem
nemilostivým, ale soudce spravedlivý v kle-

sajícím vidí bratra zbloudilého, jenž hoden je

více soudu srdce než soudu nenávisti. Proto

i tob za jediný skutek lásky prominuty byly

viny mnohé.

«

Hlas Sibyllin váznul, tratil se, páry houstly,

pluly pes zjasnnou tvá její, skvlá zá osl-

nila oi soudcovy, že pively se, zabolely —
otes prošel jeho tlem . . .

»Co je ti, Inocenc? Pro sténáš?*

Pan rada otevel oi a uzel úzkostlivou

tvá své choti. Stála u jeho lože se svíkou
v ruce a tásla jeho ramenem.

Pan rada vyvalil oi. Oba manželé zaml-

eli se na chvíli.

Kolik je hodin?* vypravil pan rada ze sebe

konen.
»Pl desáté," oznamovala pani radová.

i>Pl hodiny, je to možné ?« zabruel pan rada.

"Prožluklé mlnické !«

A zamyslil se znovu. -Osvobozen, « šeptal

bezdky a skril se.

Paní radová se polekala.

»Inocenc, je ti nco? .Abych ti svaila

thé — ?«

sNikoli, miláku," odvtil rada neobyejn
mkce. »Lehni si jen, ráno ti budu vyprávt,

co se mi zdálo.*

Ale ráno nevypravoval nic. A od toho dne
jako by pestal býti tím, ím byl díve, totiž

ízným kríminalistou, postrachem všech ob-

žalovaných, a vinných, a nevinných.

V jednání jeho vloudila se jakási úzkostlivá

nerozhodnost. V senátu hlasovával ne-li pro

nevinu, tož alespo pro polehující okolnosti,

asto pro takové, jež byly v oích ostatních

soudc smšn bezvýznamný. Dsledn na-

vrhoval tresty pod zákonitou mírou, neroz-

ohoval se více ani pro sebe krasší pípady
a právnické oi^íšky. Pan státní návladní po-

važoval ho za nedlouho za svého osobního

nepítele, tak kritisoval rada Karásek jeho sebe

pelivji sestavené obžaloby.

Zdtinl, ekl o nm president a to bylo

jako ortel odsuzující.

O postupu rady Karáska se více nemluvilo.

Peložili ho k soudu civilnímu, kdež rada Kará-

sek zase uplatnil stkvle svj vhlas právnický.

Úadoval dalších deset let, až jako vrchní

rada dán byl do výslužby ku vlastni žádosti.

Mimoúedn jal se pan rada ješt za své

aktivity pstovati lidumiiství, stal se podpo-

rovatelem a ve výslužb pedsedou etných
dobioinných spolk a psobil v nich vydatné

a blahodárn dlouhá léta. Zejména ujal se

spolku pro zaopatování služeb propuštným
kárancm a poruil spolku tomu celé své jmní
soukromé. Cho jeho zemela o rok díve.

m
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VÁCLAV STECH:

Pedmstský Boccaccio.
z povídek lehkoiiiyslnho lovka.

iPokraování).

Neratovicích jsou lesy,

myslil jsem si — a
což teprve v ece ! Tu
se s tebou potším —
poklade — íkal jsem
si, probodávaje zrakem
chvílemi blostný ži-

\Litek paní domácí, ve

kterém se elastické or-
myjejí zmítaly — hlubo-

kými povzdechy odpovídaje zárove na její

úsmvy.
Bábu jsem pi tom bavil, jako by to se mnou

jela balerína.

Dovdl jsem se za to kus rodinné kroniky.

>Už nedomovniím — mám hokynáství —
ale nco lepšího, Vašnosto. U mne dostanou
všecko jako v kupeckém krám. Mandl mám
s mechanikou. Moc nóbl partaje ke mn
chodí. <

»Maminko, to jsou skály — že?- zašveho-

lila paní domácí. Chtla svou roditelku za-

chrániti ped nejhlubší blamííží — ale hoky-

náka byla v letu. Takový velocipéd nezastaví

nikdo.

»! dej mi pokoj s hloupostmi! Jo — Vaš-
nosto —

• domovnictví je sekatura. V zim
každému tlamoví aby lovk bžel z postele

naproti, když si zazvoní. Od toho jsou moje
gychty. Teprve, když už byla tuhle Zanynka
vtší, zastala mne. Jak to cinklo «

»Maminko, psali do té asekurace, jak je to

s tou pojistkou?'
• v

»To viš, ze jsem si nenechala povsit bu-

líka na nos — od zlodj. To mají tak, Vaš-

nosto : zaplaceno jsem mla až do prosince a

nkde se jim to v knihách ztratilo. Te je

v tch ústavech samá zlodjna. Llpomenuli

mne — víme ! Ale já jim napsala evangelium !

lovk se musí umt ohánt. Ve kšefte všecko
si obstarám. To by neekli, Vašnosto, že na
podzim sama našlapu šest sud zelí?«

Vagón se mohl rozlett, tak se smálo všechno
ped námi a za námi.

Ale já se udržel v rovnováze. Pohledy na

paní domácí — mrknutí na tílko vdechnuté
do hebké látky, prolámané na prsou krajekami
velikých ok, jimiž se hlásila k svtu ržová
ramena, poprsí jak z celluloidu — — ach, to

mne zase usmiovalo se životem.

Nebýti toho, popadl jsem bábu a vyhodil

okny nebo utekl do sousedního vagónu. Ale

tušil jsem, že tento úet mi vyrovná má paní

domácí s úroky; nekesanskou provisi si pi-
beru ješt sám.

Když se rozpovídala moje sousedka o zelí,

které sama pchuje do sud, šouchla ji dle

všeho její dcera. Nebo vyjelo z mé dámy;
»Za to se stydt nemusím — to je poctivá

práce — to není žádná darebnost ! Vašnosto,

na nohy jsem dobe. Každého roku jdu na

fíout do Boleslavi, a to tam i zpátky pšky.
Žanynka byla kolikrát se mnou. Ale když už

byla vtší, už mi ji moc okukovali. To vdí
sám, Vašnosto, jak je ženská jenom trochu

k obrazu božímu — to se najde hned fla-

mendr —

<

Vagónem rozzuil se orkán smíchu. Ta-

bule inely, podlaha dunla — mužští smíchem
se kuckali — ženské div neomdlévaly.

»Jo — nic se nesmjou, pánové. Je to tak.

Ale já jsem matka od rány. Já byla hned jako

srše. V Brandejse se mi kolem holky zaal
toit takový panák — myslil si, když ma cvikr

na nose, že se ho snad leknu, ale já jsem si

plivla do dlan, postavila se ped nj — —

<

»Dolany ! Dolany!* vali konduktéi, bha-
jíce kolem zastavujícího vlaku.

Všichni jsme vystoupili. Já byl dole první.

VI.

Bába mi zstala na krku. V Kralupech, kde
jsme posnídali v plzeské pivnici, sedla si zase

vedle mne. Všecky ženské mi oima íkaly:

»He!«
Ale já neztratil víru v sebe sama. Ani když

si sedla do vlaku pi jízd do Neratovic sama
ke mné. Pleskla mne pi tom kamarádsky
pes nohavici a zvolala vesele; »Z nás by
nebyl špatný párek - co tomu íkají — Vaš-

nosto?*

»Ale mamí!« zakikla ji dcera. Te již njak
oste. »Knastr« se smál, až se kolejnice chvly.

»I ml ! Vždy já to nemyslím do opravdy.

Vdí, Vašnosto, že mi rozumjí.*
Vidl jsem, že plzeské v Kralupech matku

njak povážliv rozohnilo. Aby mi každou
minutou nezpsobovala svými výklady nesnáz,

chopil jsem se jako kazijedu jejího vlastního

prostedku ; ei.
Te jsem já nepustil babu ke slovu. Jako

z rukávu jal jsem se sypati anekdoty. Osvd-
ený prostedek k ovládnuti situace.

Ukázal jsem, že jsem na tomto nástroji

mistrem. Hokynáka se chechtala, až se za

boky popadala, a když už chtla nkdy také

6^<
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se svou troškou do mlýna, už jsem ml po-

znovu nabito. Jako z mitreuillesy hrnuly se

moje historky a palba má byla tak vydatná,

že jsem babu držel v šachu až do Neratovic.

Potil jsem se jako nedostaten pipravený
student po proklouznutí maturitou, když jsem
na neratovickém nádraží ucítil zase pevnou
pdu pod nohama. A vida, že mj prostedek
se osvdil, osnoval jsem v hlav další série

anekdot a šprým.
Vesele a spokojen jsme poobdvali v za-

hradní restauraci, pak jsme se prošli blízkými

lesíky. A potom hajdy k pívozu.
Na dvakrát nás pepravil hovorný ddeek

na druhý beh. Z blízkých vrbin byly za oka-
mžik kabiny.

My mužští jsme byli již ve vod, když se

objevily konen také dámy v koupacích úbo-
rech. Vesms nových. Bylo vidt, že ženský
svt pokládal toto íslo programu také za
zlatý heb výletu. No — prohlédli jsme si

paniky — prohlédli.

Mezi posledními vystoupila paní ízková.
Ach — zatmlo se mi ped oima. erným
hedvábným kostýmkem byla jako oblita. Blýstl
se na tuhých formách výborn stavného tla.

V pasu útlá jako kytka pod manžetou — ale

nad tím — lidé drazí — vše plno živobytí.

Slunce bhalo svtlými liniemi po blj>štivé

látce, byla to hra svtel a stín, ped kterou
šlo o rozum. Vím pece, co obnáší ženské
pokolení — ale pi této podívané bylo mi
horko, že jsem ekal, kdy kolem mne zane
voda vít. Bájená ženská!

Ale osud pamatoval na mé ochlazení.

Z vrbiny vylézala již také hokynáská matka
za krásnou paní domácí. Na bábu navlékli

njakou spodniku a podivnou kacabajku —
strašit mohla od minuty v tešovkách. Tak
se opovážila ohrožovati naše koupelišt.

Mysli! jsem, že vysloužilé domovnici sví
ženské jenom hlídání svj>ch svršk — ale

bába asi chtla také vzbuzovati pozornost,

proto se strašideln zakuklila, a hned za dce-

rou do vody.
Bylo po nadjích. Lepá žínka v skvostné

erni elegantního kostýmku dostala gardu.
Jakmile jsem pišel blíže popásti oi, už tu

bj'la šeredná hlídka pede mnou. Ani ruky

podat jsem se neodvážil. Hokynáka hlídala

jako draíšt. Nebylo již pochybj', odhadla
mne — odhadla — skrz na skrz ! Hubiku
dnes nedostanu, to už bylo njak psáno ve
hvzdách.
A tak se mi pojednou zastesklo ve vod.

A vzpomnl jsem si na krásnou paniku z pro-

tjšího domu, kterou jsem již tak dlouho k vli
své paní domácí zanedbával. Již jsem na ni

neíhal, ale vídal jsem, že nyní ješt astji
ukazuje se v okn. A vždjxky v líbezných,

až svdných posicích S knoflíkem na ne-

klidné blze skoro vždycky mivala njaké
nesnáze — ale mne už to neznepokojovalo.

Myslil jsem jenom na svou paní domácí, z-
stával jsem jí vren, jenom ta navštvovala
mou duši, když jsem pimhuoval oi a vy-

dechoval kroužky dýmu z cigaret, kolem té

létaly moje smlé žádosti — a te vidím, že

mi cestiky k ní njak zarstají. Tento žan-

dár v sukních hlídá panu domácímu poklad
— poklad, na který se majitel sotva chodí

dívat. A já bych se k nmu šel teba zadusit,

skulinou bych se prosmýkl — nehnul od
nho —
Snad jsem pece chybil, že jsem tak rychle

pustil svj protjšek se zetele Je to jist

vdovika — u erta, to bývají zahrady bez

vrátek I

Neml jsem ji pouštt s obzoru tak docela,

vždy nyní tak asto hází oima k naším
oknm, stídá blzy, koketuje leckdy i z úkrytu
záslon — dokonce se mi jednou zdálo, že mi
dávala rukou z pozadí jakési znamení. Ale

já, své paní domácí oslovsky vrný a oddaný
pošetilec, nereagoval na tyto výzvy. A to jsem
chybil — chybil — --

V tom mne pešel zrak a sluch. Píval vody
jako z protržené hráze zahrnul mne. Ženské
se na mne smluvily, obklopily 'mne a najed-

nou poaly na mne hrnouti proudy vody. Pak
se daly kolem mne do tance -- pak mne po-

padla nejpodnikavjší panika za ruce, roz-

toila mne, podala druhé — no, rozpustilstva

neslýchaná nyní nastala.

Vznikl v ece takový zmatek, že bych byl mohl
zobjimati a zulíbati pi nm celý -i\nastr.« V já-

sotu, honní a stíkání bylo všechno dovoleno.

(Pokraov;ini.)
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VÁCLAV KR01'TA:
Mrtvé mládí.

usnulo tam za horami, v silhouetách tmavých les
moje mládí, jara dít, ozáené štstí jasem —
ješt hrstku jeho kvt já si v boui žití nesu,

ješt pár tch jeho písní probudí se v duši asem.

Usnulo tam za horami ... za horami modravými,
jež se jako hrdé stráže vypínají na obzoru —
A ty hory ješt asem pozdvihnou se nad sny mými,
rozplamení duši k inu, šlehnou v oko jiskrou vzdoru.

V msta hluku, v žití chvatu, kde se hokost v nitro vbodne,

na námstí ozáeném, kde se cizí pýcha leskne,

kde se nejvíc šíje hrbí ped vrahy mé mluvy rodné,

tam se po tch horských strážích nejastji pozasteskne.

\^ silhouettách tmavých les usnulo mé krásné mládí,

divoké jak horský potok, omamné jak vn vesu.
V msta hluk mne osud zavál . . . ruka smutku elo hladí —
to že už jen hrstku kvt v žití bou si z mládí nesu.

mm^^

KAREL KLOSTERMANN:

Mlhy na Blatech.
Román.

(Pokraování.)

rušnej neodpovdl. Krá-

eli kus cesty mlky
podle sebe, každý za-

brán svými myšlenka-
mi. Došli tak skoro do
polovice duby posázené
hrázi Volešku, ve tmou-
cí tm hlubokých stín.
\' dálné dáli, od pro-

tjšího kraje rybníka,

ozval se posupný chechtot kteréhos racka,

vyrušeného ním z noního klidu. S levé

strany, od Blat, stíbrným svtlem politých,

doznívaUi zase kejhání pasoucích se tam hus
a štkot nkolika ps až ze Zbudova.

»Komái štípají, « promluvil pojednou Kruš-

nej, — tepnuv si rukou na tvá ; »dá Pán-

bh snad zítra vlažiku. Neškodila bj', jen

nepotrvá-li déš po nkolik dní.-

»Nu, vláhy bylo dost ješt pedešlého týdne.

A radji neprší. Já se te vrátím, dobrou noc !

— i mi chceš ješt nco íci?-»

»Už jsem ti ek*, co mám na srdci. Jen
pemýšlej o tom dlení. Tvoje slovo platí,

u všech má váhu. Hle, abys na to pemluvil
starostu, aby pedem naše obec byla s námg
zajedno . . .»

Zakejhaly zase husy od Blat.

»Jen kejhejte ! jen kejhejte !« zabruei
Krušnej ; ^však bude brzo po vaší sláv, vy
potvory !

— Víš, Jouzo, stará nebude chtít

slyšet o tom dlení. Bude to s ní kíž a boj

a kdo ví, kolik tch ženských ješt nasadí

proti nám, a eí bude moc ! Vztekat se budou,
až se jim ekne, že je konec s tmi stády

hus. Což tvoje, Jouzo, ta se tomu dlení vzpírat

nebude?*
»Mám, chvála Bohu, ženu rozumnou . . .<

»Ovšem, ovšem, rozumnou! Stokrát jsem
to pál té své. Má hus sotva sto.«

»Nevím ani, mnoho-li jich má, ale jist ne
více než kde která domkáka u nás, které jich

tam pasou po stech.*

•To není v poádku, vidíš ! Tomu se musí
uinit pítrž. Což pak je to rozum, když,

eknme, paní ídící z Píštína jich tam taky

má osmdesát ! Když má stará o tom zvdla,
div ert ji nevzal. <
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Potužák se nemohl udržet smíchu, slyše

tato slova. Stanul pak, dal Krušnému ješt
jednou dobrou noc, podal mu ruku a už od-

cházel zpt k Plástovicm.

111.

Krušnej se ubíral dom samoten se svými
myšlenkami, pádné kroky odcházejícího Potu-

žáka pohltila noní tišina. Šel a šel, ale volno

mu nebylo, stísnnému srdci neulevil, ježto

si musel doznat, že nepromluvil o hlavním
úelu své návštvy, aspo ne o jednom ped-
mte, jehož dotknouti se zamýšlel. Pravda,

o rozdlení Blat dávno jíž uvažoval, poítaje,

že by, kdyby bylo lze je provésti, více penz
tžil ze svých pozemk, by i pro zaátek
zizování a upravování luk z dosavadních
pastvisek dosti velkých výdaj vyžadovalo.
Byl rád, že v té píin jeho pítel nejen mu
neodporoval, nýbrž sám uznávaje výhod,
jichž by poskytovala tato novota, ochotn na
jeho úmysly pistoupil a za pravdu mu dával.

Ujme-lí se té vci Potužák, snáze a rychleji

se provede, nebo slovo tohoto mlo velkou
váhu, mnohem vtší nežli slovo jeho. Než,

jeho návštva mla ješt jiný úel: chtl zv-
dti, jak by se Potužák zachoval, kdyby on
mu dal na srozumnou, že by si pál, ože-

niti svého nejstaršího syna Jakuba s Apolenou.
Požádati proi o její ruku, neml odvahy, ale

jen tak jakoby mimochodem dotknouti se té vci
zamýšlel, aby seznal, nezachoval-li by se v té

piín Potužák naprosto odmítav. Nadhoditi
tak nco, teba jako by žertem, nic více. Ale
i od toho odpadla mu odvaha, akoli slovo

naskoilo nkolikrát na jazyk a i pes to, že
vhodná píležitost, se naskylfa promluviti je.

Což mu neekl výslovn Potužák, aby Jakuba
oženil? — a on, místo aby se slova chytil,

žvanil cosi o svárlivostí a umínnosti své
ženy, která nechce nijak pomýšleti na odchod
do výminku. Ml íci: -Kdyby Jakub našel

nevstu jako, eknme píkladem, tvou Apo-
lenu, však že by pece skrotla. Na tebe by
si netroufala a na ni také ne, protože je tvá

dcera.* — Tohle sice nebylo s plnou prav-

dou, ale na tu chvíli by to bylo pomohlo a

Potužák by byl dal na srozumnou, co by
o takové vci soudil. — Než, strach, že by
odpov mohla dopadnouti na dobro odmítav,
seveia mu hrdlo, a vedle toho také pomyšlení
na rámus, kterým by jej uvítala doma stará,

kdyby zvdla, že bez pedchozího domluvení
se s ní Potužákovi nebo komukoli jinému nco
takového byf i jen napovdl. A že by se

díve nebo pozdji dovdla, o tom nebylo lze

pochybovati. Však Potužák by se byl dovtípil,

kam e míí, a, ne-lijiným, aspoi zase své žen
by se o ní zmínil, a ta i bez všelikého zlého
úmyslu by to dojista na jiných místech udala.

— Kdyby jeho stará mla jen špetku rozumu,
kdyby jen trochu pomýšlela na budoucnost a
na oích nemla poád jen sebe a svoje

bláhové a z nezízené, hloupé pýchy plynoucí
choutky v píin druhých svých dtí, vru.
Bohu by musila dkovati za to, že mu vnukl
myšlenku, ucházeti ^e pro svého syna, budou-
cího hospodáe na statku Krušnejch, o dceru
Potužákovu ! . . . Osm tisíc na hotových do-

stane se jí vna !
— to vdl on zcela urit,

jako vbec každý lovk po všech Blatských

vsích ! . . . Osm tisíc ! taková pomoc a takové

dve ktomu! — a vc nespchala: Apolen
bylo jedva šestnáct let a dva roky, pt let

teba by se mohlo pokat, jen kdyby bylo

lze poítat na možné konené svolení Potu-

žákovo. A pro by venkoncem Potužák nesvolil ?

— Krušných statek byl dobrý, ješt vtší než

statek Potužákv, a grunty pi nm byly lepší.

Pravda, osm dtí, ale ty se odbudou. Jen

Josef kdyby už toho doktora udlal! Ani
krejcaru už mu nedá, však ho stál dost penz !

Potužák uvidí, že on tenhlekrát nepovolí.

PVantik atje doma, když se uit nechce. Ferdu

a Matouše odbude každého tisíci zlatými.

Z dvat mu dlá nejvtší potíž nejst;u-ší.

Rozárka; ert abj' vzal toho mládka, jehož si

vzala do hlavy a od nhož upustit nechce,

akoli se o ní ucházelo už nkolik ženich,
mezi tmito jakýs selský synek z Nového
Sedla, kterj' zddí pkný statek a, jak mu dal

vdt, spokojí se vnem dvou tisíc zlatých,

dvou krav a jednoho híbte. Dostane ji a

mládkovi se ukážou dvée, jakmile se objeví.

— O Aniných spádech a milostných pletkách

on jediný ze všeho Blatského obyvatelstva

neml tušení; penechá ji mám, ta a si sní

dlá, co se jí líbit bude, a také s Maenou.
— Myšlenky jeho vrátily se zase k Jakubovi

;

promluví s ním zítra, prohodí k nmu slovo,

že by Apolena Potužákovic byla pro vhodná
nevsta a že by Potužák mu ji snad dal, teba
ne hned, protože holka je mladá, ale pece
pozdji; jen zamluvit si ji bylo by záhodno,
dokud se jiný o ní nebude ucházet. Nepo-
chyboval, že Jakub bude rád takové nevst.
— Ale Jakub se ho zeptá, mluvil-lí on už

o tom s Potužákem ... Co mu odpoví? —
ekne mu, že mluvil, aby mladíka nezastrašil,

ale zárove mu uloží naprosté meení, dokud
vc nenabude uritých tvar ... Že jen nepro-

mluvil jíž o tom s Potužákem ! Možná dost,

že by tento byl s chutí pistoupil na jeho

plány a že by ke všemu byl podal pomocné
ruky, aby se vymanil z poruenství své ženy.

Své ženy ! — jak myšlenky mu kroužily hlavou,

v luzné sny o budoucnu splývající, vynoilo
se i pomýšlení na boje, jež mu s ní hrozily,

a jakýs posupný hlas se ozval v jeho nitru,

hlas, ped nímž padaly všecky ostatní ped-
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stavy a který dl s neúprosnou tvrdostí: »Je

všecko marné, co zamýšlíš! Nieho nesvedeš,

jsi doma páté kolo u vozu!« — A smutno
mu stalo v jasné letní noci . . .

Nešel více po hrázi duby a kovinami osá-

zené, širým, oteveným krajem se brai, zahý-

baje v právo k Pašicm. Hlava v ped se

klonila, oi na zem se upíraly, nebloudily po
pláni msíním svtlem jako stíbrem polité,

rozbíhající se, mizící v kmitavém šeru nedo-

zírných dálav. Nedaleko nho vyletlo drkajic

hejno koroptví, v obilí zavrzal chástal, jemuž
opodál odpovídal druhý, tetí; v rákosí v právo,

ponkud k zadu, kvákaly divoké kachny a

sta cvrk plo jednotvárnou píse svou.

Kráel cestou svou, nevšímaje sobe tchto
zvuk, rušících velké ticho letní noci, ani psího

štkotu, dorážejícího k nmu z blízkých Pašic,

ale pojednou se mu zdálo, že slyší dusot blí-

žících se proti nmu lidských krok. Nemýlil

se : kroky se piblížily a po chvíli vynoila se

z nízkého úvozu asi dv st krok ped ním
mužská postava, oblita tímže stíbrným jasem
jako všecky pedmty vkol, plá, suchopar,
obilní lány i potroušené ke hlohu a šípku,

velká již o sob, ale pímo obrovitých, nad-

pirozených rozmr nabývající v této tepe-
tavé, mihotající se he noních svtel a stín.

Ulekl se, vida tuto postavu, ana rychlými,

pružnými kroky v ústrety se mu šinula, sta-

nul a vyteštil na ni oi . . .

Než, málo vtein ješt, a už poznal tohoto

lovka, s nímž ped chvílí ješt ve svých
myšlenkách se zabýval. Byl to Petr Radonický,
knížecí mládek a nápadník jeho dcery Ro-
zárky.

Ten lovk byl u jeho dcery, nadešla mu
myšlenka, od ní pichází. Zlost jím zalomco-
vala, bez tak jej ml v nenávisti jako vbec
všecky knížecí, najm hajné, baštýe a vbec
všecky pšáky. Pohlížel na n jako na jakýs
druh neustále slídících ps krvák a velice

nemile nesl, že dcera se s takovým spustila.

Nebýt jeho ženy, proti níž nieho nezmohl a

která tomuto pomru nadržovala, dojista by
ho byl do domu nepustil a každému styku
s ním zabránil. 1 beztak s ním nikdy nepro-
mluvil, jedva na daný pozdrav odpovídal.

Kdyby se ho nkdo byl ptal, pro tyto lidi

má v nenávisti a co mu uinili zlého, neb
v em mu pekáželi, sotva by byl nalezl jiné

odpovdi nežli tuto : »A tak ! jsou to darmo-
žrouti a neádi! Na nic dobrého nepomýšlejí.

«

— Co byl živ, nepodnikl nieho, z eho by
se byl mohl stetnouti s kteiýmkoliv z nich;

ani ve snu ho nenapadlo, aby si šel zapytla-

it do pole, do lesa, nebo do rybníka. Byl

to vrozený, instinktivní odpor, jejž v sob
cítil potomek po dlouhé vky porobených proti

výkonným orgánm a pedstavitelm utlau-

jící, týrající je vrchnosti, odpor, k nmuž se

družila jakás tajná hrza, jakýs strach, ne-

picházející zplna k uvdomní, ale který mu
bránil, projeviti jim oteven svoje nepátelské
smýšlení.

Poznav mládka, Krušnej zaal psti a umí-
nil si jíti mimo, jako by lio nevidl.

Než, mládek, došed ho, pozdravil jej, ka
s pívtivým úsmvem na rtech ;

»Dej vám Pánbh dobrý veer, pantáto !«•

>Dejž to Pánbh a vám taky,* odpovdl
Krušnej, zdvihnuv jedva hlavu, a šel svou
cestou; ale mládek nehodlal jej takto pustiti.

Stanul ptíd ním a oslovil ho.

ujdete od Plástovic, pantáto? Nikoho jste

nepotkal cestou?-

>Nevdl bych, koho bych byl potkal," za-

bruel sedlák.

Kdyby byl potkal sto lidí, byl by je všecky
zapel; nikoho by byl nevidl a vidl li, ni-

koho nepoznal. Chceli slídit ten chap, a si

slídí sám, on ho nikomu nepovede na stopu.

To by se mu tak vyplatilo

!

Mládek se nehýbal.

-Podívejte se. pantáto, tamhle, « pravil, uka-

zuje prstem smrem k jihozápadu, kde ši-

roká, lesknoucí se hladina rybníka se ztrácela

v šeru.

»A co by tam bylo ?« zabruel Krušnej, dí-

vaje se man v naznaenou stranu.

»Dva plameny se tam tpytí, zrovna sm-
rem k Výhlavi. pod císaskou silnicí. «

Jen velmi bystré oko stailo znamenati sla-

bounký zákmit dvou ohník, jež, vidny na

tuto dálku, zcela podle sebe býti se zdály,

ale v pravd na sto metr od sebe vzdáleny

hoely. Krušnej, jehož oi vidly práv tak

dobe do dálky jako oi mládkovy, zcela ur-

it je postehl, tyto plameny; nicmén se

tváil, jako by nieho nevidl.
!>Á co by tam hoely za ohn?« prohodil

nevrle, maje se k odchodu.
»Jsou na rybách, dojista jsou, pakáž zatra-

cená!* zaskuhral mládek; »mli jsme njaký
as pokoj, dokud sedli v kriminále ti chlapi

Lochmout a Kozlík z Hluboké a brati Kar-

hounové ze Zlivi byli nkde ve svt. Sotva

tu jsou, už to zas zaíná.

«

Lochmout a Kozlík byli v oích Krušného
vším jenom ne zlodji. Pytlaili v knížecích

revírech a lovili »kluky« z knížecích rybník
a to jim z té duše odpouštl, ba, za neohro-

žené bohatýry je pokládal. Jinak pohlížel na
bratry Karhouny. Ti sice též brali knížeti

pánu díví z lesa, léceli oka na jeho zv a

chodili na jeho ryby, ale vedle toho nešetili

též sedlák, jimž kradli vepe a drbež, ba,

bylí v odvodnném podezení, že, asi pt
rok tomu, ukradli ti híbata s pastvy na
Blatech, kterýžto zloin se jim však dokázati

73
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nemohl. Za to byli dopadeni o masopust
minulého roku, práv když jemu, Krušnému,
uloupili ze zaveného chlévce tuného krm-
níka. Celé Pašice se tenkrát na n sbhly,
vepi^e jim uzmuli a zbiti byli, že sotva dom
dolezli. Vedle názor však Pašických vetn
Krušného na tomto trestu se mlo pestati,

ale kdosi udal vc soudu, ímž se svým kra-

janm málo zavdil. Kde kdo byl obeslán

za svdka, rozumí se, že v prvé ad Kruš-

nej, jemuž nastaly asté a mrzuté dochzky
na Hlubokou a do Budjovic; nad to mu
vzkázali darebové, aby se ml na pozoru, že

pomst jejich neujde, až vyjdou z kriminálu,

v nmž stát se po tyi msíce o jejich uby-
tování a stravování poctiv staral. Když pak,

asi rok tomu, brány žaláe se jim otevely,

zapomnli patrn na slíbenou pomstu, nebo
odešli kamsi do svta a po ten as nebylo

o nich slechu, tak že Krušnej, který s vel-

kým strachem pohlížel vstíc jejich optnému
objevení se, skoro už na n nevzpomnl;
slyše nyní, že jsou zase ve Zlivi, nemálo se

ulekl. Jako blesk projelo mu hlavou, že teba
dnes už naí nkde íhají, a umiioval si

pevn, že v nocí více nohou nepáchne ze

svého obydlí. Nebyl by se ani v nejmenším
rozpakoval pijati prvod mládkv, ba, požá-

dati jej, aby s ním šel, kdyby z dalšího jeho

hovoru nebyl vyrozuml, že Radonický je na
služební obchzce a že by tudíž takové žá-

dosti vyhovti nemohl.
»Hrom^ aby tu bandu zabil! « zaskuhral.

»Ba! ert nám je byl dlužen,* vece mlá-

dek. »Dnes v pravé poledne stelili za Von-
drovem zcela na blízku Ohradského zámku
po hajném. Rána ho sice minula, ale mžete
si pedstavit jeho leknutí. Jde to do živého,

jak vidíte. Mne a Žemliku vyslal pan porybí

semhle na Volešek, abychom tu hlídali. Vera
njací chlapi lovili ve Zvolenovu, dnes, jak

se zdá, jsou zde pi práci. Ješt v noci máme
dát rapport, vidli-li jsme co. Picinskj'' hajný
se k nám pidal a také baštý z Vomáky;
jdou dolem po druhé stran, a Výhlavský
baštý s jedním pšákem se drží na císaské
silnici, abj' je dopadl, kdyby snad tam tudy
utéci chtli. Nesmím se omeškat. Dobrou noc,

pantáto !<

Kývnul hlavou, usmál se trochu, tak že se

zaleskly ve svtle msíce jeho pkné bílé

zuby, a již odcházel svým lehkým, rychlým
a pružným krokem.

3[ Krušnej stál jako pimrazen, obliejem
obrácen k rybníku, dívaje se upen ve stranu,

kde byl spatil plápolající ohn. \'idl je tam
dosud. Napadlo ho, že, loví-li tam brati Kar-

hounové, na nho íhat nebudou. Bh jim

nadl hojné koisti ! — aspo nebudou míti

pokdy, s ním se obírati. Ješt lépe by bylo

ovšem, kdyby se lajdáci dostali zase za pev-

nou závoru. .\le, kdo ví. jsou-li to zrovna
Karhounové, kteí loví; mohli by to být i jiní

. . . Snad by se doporuovalo, spustit se za
mládkem a vrátiti se do Plástovic; ekají-li

ho u Pašic, utou hubu a s nepoízenou se

vrátí . . . Jížjiž se chtl vydat za mládkem,
který zatím už takový kus cesty urazil, že by
jej sotva byl dohonil, a zahouknout na, aby
pokal, se mu pece jen píilo, samotnému
pak jíti se mu nechtlo : strach tou mrou mu
vjel do tla, že pojednou vše ho dsilo, vše

na psobilo píšern, stíny, svtlo, houštiny,

stromy, hlasy ptactva, jichž si do té chvíle

hrub ani nebyl povšiml; pipadalo mu též,

že páry, jež obestíraly obzor na západ,
houstnou v hrozivé mraky a Blata na severu

jako by se vlnila, jako by dlouhé, píšerné
stíny, jimiž fantazie jeho dodávala tvary ne-

vídaných, nemožných oblud, nmým rejem

se pes n pevalovaly. Zachvl se ; pot, jenž

stál na jeho ele, stydnul, zuby jektaly, rty

šeptaly slova zažehnávající zlé duchy noní,
která rázem mu pišla na pam, a dávno,

snad z útlého dtství, jich nevyslovil ani vy-

sloviti neslýchal. V Pašicích, jichž bíle omi-
tné domy vidl zcela blízko ped sebou,

ozval se ponocný: jedenáckrát zavznl proni-

kavý zvuk jeho píšaly. Jedenáct hodin !
—

že se jen tak omeškal! — Vzpomnl si, že

málo let tomu, jeho soused Matoušovský,
bera se touže cestou, kterou on nyní šel,

ošálen byv kterousi píšernou vidinou, za-

bloudil v tchto místech a bez mála by se

byl dostal do rybníka, a znal, jako on sám,

každý ke, každý kámen, každou louži po
celých Blatech, nad to u samých Pašic; tvr-

dilo se sice, že Matoušovský byl tehda opilý,

ale tento nijak se k tomu nechtl piznat,

stoje na svém, že ho z nieho nic šedá mlha
obestela a že jakási tajemná síla, jíž si uv-
domiti nemohl, jej neustále v právo popohá-
nla, až stál u samého rybníka. Píšíala po-

nocného, která v tom okamžiku k nmu do-

znla, zahnala mlhu i neistou sílu, pohán-
jící ho vped, a zachránila jej. Dostal se

dom bez nejmenších obtíží a z vdnosti
poslal nazejtí ponocnému pytel pšenice a za-

platil za deset máz piva. On, Krušnej, nic

jinak než celé Pašice a celá Blata se smál
tehda Matoušovskému a nevil jeho vypra-

vování, ale, kdo ví, neml-li pece pravdu.

Vzpomnl si i na jiné, této podobné události,

zejm tomu nasvdující, že na Blatech se

djí nkdy vci, jichž nelze vysvtliti piro-

zeným zpsobem . . . (Pokraiování.)

"^ d ^
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KRAJINÁ VÁCLAV JANSA.

MgS>\ to jako paradox a pece je to jen pravdou,

M^ že Václav Jaiisa, tvrce Staré Prahy, jest

každým svým rysem, celou svou bytosti — ven-

kovanem. Synek šafáv, mezi selským lidem vy-

rostl, a z lidu venkovské-

ho vsáklo do jeho duše
tolik jarosti, svžesti a

zdrávi, že pi vší snaze

po stálém rozvoji dovedl

odolati všemu, co jiné

zlákalo k » chorobným «

smrm v umní. On,
pravý venkovan svou

statnou, zdravím kypící

postavou, plný veselí a

humoru, nemohl malovati

jinak, než vidl.

A bylo opravdu potebí

té selské houževnatosti

a pracovitosti, aby probil

se životem a pekonal
vše, co se mu stavlo

v cestu. Z obecné školy

dán byl na uení ke

kupci a stal se kupeckým
pomocníkem — i v Praze

stál za pultem a pro-

dával kávu a cukr, tušim,

že u »erveného raka« na

Poíí. Nemoha dostati

jeden as místa, neváhal

obléknouti fráek sklep-

nický na kterémsi velkém

venkovském nádraží, ale

ukázalo se, že hvzda jeho

nevede ani k rozsáhlému

hotelu. Již druhého dne Václav Jansa.

padl i s tácem plným
jemného nádobí, svlékl fráek a prchl hledat nové

dráhy. Jako pravý selfmademan toužil výše. Tam na

dn jeho srdce ležela již dávno jedna krásná tužba

— ale ne, na to nebylo pi nedostatku prostedk
i pípravného vzdlání ani pomýšlení. Prozatím uchytil

se tedy jako písa v advokátní kancelái — i v tom

byl krek do pedu. asn z rána, nežli odešel do
kanceláe, toulával se po okolí venkovského m-
steka a kreslil a maloval. Konen ležela ped
ním kupa výkres, pár nastádaných groš zvo-

nilo v kapse — sebral se a nesmle hlásil se

o pijetí do malíské akademie pražské — a byl pi-

jat. Hvzda jeho zazáila.

Na malíské akademii

pražské pobyl však jen

krátce, nebyla tenkráte

ješt škola ta vypravena

jako akademie dnešní, a

odebral se na akademii

vídeiskou. Zde dosáhl

ceny Fiigerovy a platil za

jednoho z nejlepších žák
krajináe prof. Lichten-

felsa. Roku 1891 vrátil

se do Prahy, kam pede-
šly ho již etné illustrace,

oblíbené v eských listech

obrázkových as návratem

tím poíná teprve plný

rozvoj jeho sil a talentu.

Kdyby bylo dnes mož-

no shrnouti pod jeden

krov vše, co vytvoil štt-

cem, pérem, uhlem i tuž-

kou, užasli bychom nad

obrovskou jeho tvoivostí

a pílí. A jen »nulla

dies sine linea« bylo tu

znamením, v nmž Jansa

zvítzil. Práce je pro

nho živelní potebou, je

mu radostí, je mu vším.

Zprvu hledal malebná

zákoutí, romantická sku-

peni skal, staré hrady a

mlýny, motivy kdysi tak

oblíbené, ale pak promluvila k nmu duše eské
krajiny s prostou svou jímavostí, zamiloval si ji

v širokých jejích obzorech Polabin, v nevystihlém

smutku jejích jihoeských rybník, v ržovém
úsmvu jejích vesovišt, ve stíbrném zvlnní je-

jích požehnaných lán, a odtud poíná evoluce jeho
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umlecká, která nezastavila se ani ped problémem

tak obtížným, jakým byla rozsáhlá, jednotvárná

krajina panoramatu bitvy u L i p a n a která

vede jej vždy k jemnjšimu a hlubšímu vystiho-

váni nálady a k smlejší he barev. Kdož by ne-

vzpomnl tu na jeho veliký obraz rybníku Ti-

se h o s onou kovov modrou barvou blížící se

boue na oblacích i rozlehlé dálce vod, kdož ne-

slyšel tichý šum a hlasité bzuení melák nad ši-

rokým pruhem lada, pokrytým kvetoucím hadin-
cem a komu nevlichotil se do srdce svou veerní

náladou na ostrovKampna poslední výstav

Rudolfínské!

Ano, venkovan Jansa pochopil, že jest potebí

rychle zachytiti mizící krásu staré Prahy, nežli pod-

lehne zkáze, a sto a padesát list jeho akvarel

staropražských pojisti mu vdk a památku na vždy.

Dnes, kdy díla jeho zmocnila se reklama, leckdo

snad nevrle pokrí ramenem, ale budoucnost jist

oceni, co bylo a je v Staré Praze Jansov zásluhy již

tím, že tu je a nad to v kresb tak vrné a svdomité.

Jaroslav Vrchlický pozdravuje dílo to slokami

:

V šastné chvíli zázraky Minulosti

Tvj chyt šttec, srovnal vše, zladil v souzvuk,

štíty, ímsy, palác heraldické

fresky a znaky.

Dnes když chodec zbloudilý v noní chvíli

kráí mstem zkaženým novou dobou,

ani neví, netuší, co let vírem

ztratili vnuci.

Teprv doma listy Tvé probíraje,

co vše ztratil, pochopí — vzdychne, usne,

pak sen z Tvojich obraz jde mu hlavou

o staré Praze . . .

Vedle jiných prací Václav Jansa hojn maloval

krajiny pímoské, tišiny a zátoky moské i divoké

píboje, ale jeho pohledy do starých ulic pražských

Václav Jansa v atelieru.

a náladové jeho obrazy eských kraj jsou nám
v díle jeho nejmilejší.

Jansa je milý, srdený lovk, otevený a pímý.
Nenávidí obadnosti, nenáleží k žádné koterii um-
lecké, o spolkový život již dávno se nestará. Do-

vede pracovati celý den bez ustání, ale veer najde

jej ve spolenosti ilého a veselého, plného samo-

rostlého vtipu a žertu. Mezi malíi nemá mnoho
pátel, spíše nepátele a to zásadní, takové, kteí

si ekli, že jej neuznají, a iní co iní. Na Aka-

demii visí pro nho tabulka : »Zanechte nadje« . . .

a ke stolici professorské má cestu zatarasenu.

Jansa nedbal a nedbá. Jméno jeho má velký zvuk,

obrazy jeho se hledaji, soukromá škola jeho ma-

líská zkvétá.

Za to tím více pátel má Jansa mezi literáty.

Sám tená horlivý a knih milovník, dlivá rád ve

spolenostech literárních, kde rád je také vídán

pro svou bodrou povahu. Spolek i>Máj« nejednou

ocenil již jeho ochotu a pátelskou pomoc pi

svých podnicích, a tak splácíme jen staré dluhy,

upozorujíce dnes na jeho velké umlecké dílo.

A. K.

Z ESKÉHO ŽIVOTA.

fs Alrttanach Úst. Matice školské. Letošní

jubileum matiní má býti oslaveno též umleckým
památníkem. Redakcí Jaroslava Vrchlického,
Františka Heritesa a Frant. Sekaniny
má býti opatena literární ást publikace, o jejíž

illustraní výzdobu peuje družina výtvarník.

Spisovatele, poslance a osoby veejného života na-

šeho se úastnící žádáme, aby neekajíce zvláštního

vyzvání, na nž není asu, poslali píspvky své

(básn, krátké stati, aorismy,

hesla) k tomuto úelu. Co

bude zasláno naší redakci pro

chystaný památník, ihned do-

dáme jeho poadatelstvu.

~ Waclaw Sieroszewski,

z nhož poprvé podáváme v

eském pekladu vtší ukázku,

jest dnes vedle Žeromského a

Reymonta z nejtalentovanjších

mladých polských belletrist.

.Varodil se roku 1858 ve vsi

Wólka Kozlowska (gubernie

varšavská). Ze studií gymnasij-

nich vrhl se na emeslo a pro

úast v dlnickém hnutí ve

Varšav byl vypovzen na Sibi,

kdež za dlouhého svého pobytu

oddal se po dkladném studiu

innosti literární. Po dvanácti

letech byv propuštn, vrátil

se do své vlasti, procestoval
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též krajiny kavkazské a nyní žije ve Varšav.

R. 1900 bylo mu pechodn snésti optné zatení.

Poznav dkladn chladné, nehostinné kraje si-

biské, obral si za látku svých prací jejich pírodu

a život jejich obyvatel, Jakut, Tunguz a ruských

vypovzenc.
Mistrným zpsobem líí Sieroszewski bídný,

mnohdy až strašný v Kruté bíd a utrpení život

sibiských domorodc, lidí to stojících na velice

nízkém stupni kultury, schopných však pes to

též velkých obtí pro obecné blaho.

A mezi tmito » nejnižšími z nízkých* líí nám
autor hrozný život vypovzenc, plný duševních

muk, život politických »zloinc», lidí vtšinou

vzdlaných, nucených ve svírajícím, temném ovzduší

tráviti mnohdy celý život, nudný a jednotvárný,

který je dohání mnohdy až k šílenství.

Mimo hojné práce belletristické vydal též Sie-

roszevirski obsáhlé, dkladné dílo ethnografické

o Jakutech p. t. : »Dvanáct let v zemi Ja-

k ut«.
Povídka »Dno bídy«, kterou Sieroszewského

uvádíme prvn do eské literatury, jest vedle ro-

mánu i>Na pokraji lesv* a poslední práce

»Útk« z vrchol vypravovatelského umní Sie-

roszewrského. Spisovatel sestoupil tu skuten až na

dno lidské bídy, líí utrpení pímo Jobova, nad

nž nemže snad býti vtších, ale i tam, kde do-

týká se vcí až odporných, zái nade vším zmír-

fiujicí jas ryzí humannosti, povznášející soucit, a

v mistrné krajinomalb uchvacuje vás letem své

poesie. Je to zejména postava malé Byterchaj, která

vpadá sem jako paprsek do té bídy a je zalita

nejistší poesií mládí. C.

f:= eský, vlastenecky smýšlející dstojník

a tím spíše dstojník starající se o domácí litera-

turu jest mezi dvojbarevným suknem u nás poád
ješt bílou vranou. Na svj rod a pvod rozpomí-

nají se obyejn až v civilním kabát — v pensi.

Zajímavého píkladu národního uvdomní dstoj-

níkova doetli jsme se u píležitosti nedávných

Prešernových slavností v celjském slovinském list

>Domovina<.

Roku 1901 v srpnu manévrováno kolem Bledu.

V Radovljici ubytované ,ruské' setnin velel ne-

božtik setník Albert Martini. Dne 12. srpna ped
odchodem svolal setninu kolem sebe v kruh a tázal

se voják, znají-li Prešerna i které jeho písn.

»Mám radost,* pokraoval, vyslechnuv odpovdi,

»že znáte všechny nejlepší. Dnes potáhneme kolem

jeho rodného domku ve Vrb, kde uzel svtlo

3. prosince r. 1800. Dobe si ten den zapamatujte!

Než pijdeme k domku, povelím ,V právo hle!'

a musíte Prešernovi vzdáti est jako kterémukoli

jenerálu.«

Když se piblížili na deset krok ped Prešernv

dm, setník vytasil šavli, s ním jeho dstojníci, a

velel hlasit: >Setnino, v právo hle!* Vojáci vy-

kroili, jen zahmlo, a defilovali ped rodištm
básníkovým skuten jako ped njakým jnerálem.

V celku jen nevinná anekdota, ale u nás i ta-

kový píbh je dnes tém nemyslitelný. Kde jsou

naši Zdiradové Polákové, Ruriáni a enští?

-^ El. eháková: Obrázky z kraj vzdále-

ných i blízkých. Nakladatelské družstvo Máje vy-

dalo kruhm uitelským spisek neocenitelný pro

vyuování zempisu, píruku pojednávající pkným,
ale prostým slohem o pozoruhodnostech zempis-
ných, národech a jich zvláštnostech, velkomstech

a jich život, pamtihodnostech vzdálené pirody,

o nichž žactvo rzných škol a tíd dovídá se vše-

licos z ítankových lánk, které však nutno ve

škole vykládati. Spis, tak jak autorkou sepsán slo-

hem sice prostým, srozumitelným, ale poutavým a

nikoli neumleckým, bude vhod zajisté mládeži do-

splejší, zajímající se o cizinu a cestování, které

zempis školní nemže poskytnouti tolik, kolik by

mladé bádavé duše chtly. Nesmíme zapomenouti,

že dnešní zempis není nezáživným a nudným,
jen pam obtžujícím pedmtem, jakým byl za na-

šeho mládí, kde se nám takka jen o potu oby-

vatelstva a rozloze zemí povídalo. Tak, jak se dnes

chápe co soubor vztah lovka a zem, jak v za-

jímavé své knize »L'homme et la terre* nedávno

zesnulý franc. geograf Reclus nejšie vzdlanému te-

nástvu nastínil, není vdou malou, ale také nikoli

nudnou. Autorka mla na mysli jist moderní po-

jmutí zempisu, nebo zaadila do knihy i obrázky

folkloristické, istou turistiku i lánky o pamti-

hodnostech horstev, zemí a mst. Go pak iní spis

tento zvlášt cenným a vedle podobných spis ví-

taným, že spisovatelka jist vtšinu pedmt, jež

zpracovala, sama vidla a poznavši je z autopsie

piléhav, z paedagogického stanoviska vhodn a

opírajíc se o dar belletristický, i barvit a zajímav

líí. Nkterých kraj sice nevidla, ale probravši dle

kriterií vytených jiné stati, prakticky tak ukazuje,

jak by se mla mládež pouovati o místech vzdá-

lených. I referent piznává se, že etl knížku z prvu

z povinnosti, pak se zájmem.

Podobná literatura dobe pomže vychovávati

mladiké geografy a z nejednoho uiní turistu

v okrsku vku jeho pimeném. s— o.

• Morris Rosenfeld: Zpvy z Ghetta. Jar.

Vrchlický je v naší literatue pravým objevovatelem

nových svt. Kolik autor svtové povsti uvedl

již k nám tak, že jména jako Hugo, Leconte de

Lisle, Vigny, Carducci jsou nám dnes bžná jako

kterékoli jméno domácí, na kolika stranách již roz-

šíil hranice eského obzoru ! Tentokráte uvádí k nám

básníka, jenž nepiše žádným ze svtových jazyk.

Morris Rosen fe Id narodil se r. 1 862 v ruském

Polsku z rodi židovských, uprchl ped vojenskou

službou do Anglie a odtud peplavil se do Ameriky.

Jako dlník krejovský poznal útisk a bídu pracu-

jícího lidu z vlastního názoru, a ghetto. Newyorkské
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jako Dantovo peklo rozevelo pied ním svj hrzy-
plný jícen. Tak povstaly jeho zpvy z Ghetta,

v nichž vypti chce svou duši z bolesti své vlastní

i celého kmene svého, po svt rozptýleného a

pronásledovaného. Od prosiiké písn, jíž pi práci

ulevuje svým žalm, dovede se poesie jeho povznésti

až k všteckému vzletu ódy, nesoucí útchu lepší

budoucnosti. Morris Rosenfeld je sionistou, je pravo-

vrcem, a odtud ono podbarvení obrazy ze starého

ritu a kultu židovského, jež sociálním jeho motivm
dodává zvláštního originálního rázu.

Ve výrazu prostý, dojímá Rosenfeld nelíeností,

upímností svého stesku i soucitu, uchvacuje silou

své víry i zoufalství. Básn v originálu psány jsou

jargonem polsko ruských žid, jenž je smsicí
staré hebrejštiny, nminy, angliiny, franiny, la-

tiny i jazyk slovanských. V Americe jmenují jej

• Yiddish*. Tento jargon povýšil Rosenfeld na bás-

nický jazyk, schopný nejjemnjších nuancí a hu-

debních effekt. Vedle toho psal Rosenfeld i an-

glicky, a Ameriané piítají jej ke svým básníkm.
Spolek eských akademik žid vykonal krásný

skutek, vydav Zpvy z Ghetta svým nákladem.

Snad by se doporuovalo pokraovati na této cest
a dáti eské literatue díla jiných velkých Rosen-

feldových souvrcíj. Poukazuji z moderních jen

klsraelu Zangwillovi ak znamenité básníce
americké Emm Lazaru s. — ;;•

—

• Výstava obraz Jaroslava Špillara. Je smutno
v chladném krámu na Josefském námstí, jehož

stny ovsili obrazy pátelé churavého umlce, jichž

na sto tu visí v stísnných místnostech rzného
data, nestejné hodnoty, jeden z nich nedokonený . .

Tragika nedožitého života, nedosnných tuch, drsn
pervaného vývoje, ve chvíli, kdy umní jejich tvrce
poalo hnáti na nové kvty, mluvi z nich k Vám.
Do as kvetoucího národopisného lyrismu padla

léta jeho umleckých zaátk. Šel na Chodsko
sváben romantikou jeho minulosti i životem dneška

ustrnulém na formách jinde již vymelých. Jeden

z posledních našich malí-novellist ; vyprávl a

popisoval poctivé a suše djiny Psohlavc i život

jejich potomk, s isté vnjší jeho stránky,

zastiován i tu šastnjším svým soupeem na poli

národopisné malby, více malíštjším Úprkou. Ale

léta ztrávená uprosted drsného pohorského lidu,

jejich lopoty a bídy, nezstala bez úinku na um-
lecké jeho nazírání. Nahlédl hloubji do života svých

model, poznal drtivou moc je obklopující pírody,

na niž pohlížel dosud oima výletníka, vešel v in-

timnjší a srdenjší styk s ní i s jejími »pájiy<.

Poal perod. Poznal bezútšnou dinu svých Chod,
jejich tuhé boje s pírodou o kus živobytí, s je-

jich prostou velikostí. Chtl líiti nyní majestát

šumavské pírody, jež nic nedává dobrovoln ubo-

hým horákm. Zákená nemoc zlomila jej hned
na zaátku. Jen nkolik pláten lesa zbylo z veli-

kého jeho snu. K lidem už se nedostal. Tch n-
kolik les V snhu zapadlých je nejlepším, co vy-

tvoil jeho šttec. Odráží se oste od malovaného
folklóru prvé jeho fáse, mezi nimiž zaujme vás jenom
studie k »Louení nevsty« prostotou a bezprosti-ed-

ností výrazu; cd.—
• Ivu behm Baltu jest název knihy, kterou V.

K. Jeábek vydal v nakladatelství Beaufortov v Praze.

Kdo hodlá navštíviti Drážany, Berlín, Svinemunde,

Rujanu, Lubek, Hamburk a nemá kdy obírati se

velikými a dkladnými popisy, nalezne v cesto-

pisných rtách pán Jeábkových struného a ne-

unavujícího prvodce.

Kniha zajisté nechce aditi se k ueným cesto-

pism, nýbrž jest snškou nejdležitjších místo-

pisných dat a tlumonicí spisovatelových prostých

dojm, což mnohému výletníkovi v ona místa bude
vhod. Má vkusnou úpravu a jest zpestena asi

dvanácti obrázky podle snímk fotografických. Ds.

D Dru Jos. Emlerovi vzdali v Líbáni o sv.

Václave záhrobní est zasazením pamtní desky

na rodném domku. Slavnost byla dstojná památky

tichého, neúnavného pracovníka, historika na slovo

vzatého, vydavatele djinných památek a dokument
eských, jenž v písemnictví vdeckém znám byl

svdomitou pesností, jako universitní professor po-

mocných vd djepisných širokým po svém oboru

rozhledem a jako archivá msta Prahy vzorným

poádkem a ochotností. Slavnost provázená tklivým

zpvem místního pveckého spolku »Smetany«,

mla vrchol v propracované ei m. ph. J. Noska,

jenž podal výstižný reliéf Emlerova života a pso-
bení. Zástupy dojaté slavnostní chvílí zaply spon-

tánn »Kde domov mj«, a tu cítili jsme každý,

že pro podobné hluboké okamžiky vru nemohlo

býti složeno písn krásnjší. Píroda byla v plném

souladu s tichou slavností: mlha táhla na »hora<,

jak se u nás íká, na stráních ranní zimy polily

již babyky a jívy rumncem — mírný, vlídný den,

jako ta mírná, vlídná, usmvavá tvá, která ped
sedmi lety pestala oblažovati své okolí . . . Hou-

ževnatá práce na kulturním poli národa zajistila

jménu l'",niIerovu vdnou paml a jasný zvuk.
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Král Jií v pekle.

i®hon je v Kladsku. Co se stalo? Zvídá laný
dav.

Jindichovi v ochranu se dává Vratislav.

Stalo se, i nestalo se, klame sluch i zrak?

Ne, vždy vdce vratislavských nese msta
znak.

Podiví se z Múnsterberka, statný Jií syn,

jak mu padlo z nenadáni zbujné msto v klín.

Hle již eta opatrn kráí v Kladský hrad,

na rtech se jim chvjn tese : Možná, pece,
snad?

Piedstoupili ped knížete, mluví zaal e,
mluvil cos o Matyáši, pak ho jala kie.

Pokraoval mšan druhý, až se tásl sál,

že prý nebyl jako kdysi dobrý Jií král.

Než i tomu došla brzo výmluvnost i dech,

až pak skoro jedním hlasem hmla se rtu

všech

:

»V ochranu se dáváme ti, jasný kníže náš,

neb nás ve psi dal ten lišák, zrádný Matyáš.*

A již dary vybalili ped zrak Jindichu,
dvé se kmitlo damaškových, vzácných kožich

:

Vlídn kynul z Múnsterberka. vzácné hosty
ve

k tabuli, již kázal chystat, sedl v jejich sted.

Pišla knžna, jako slunce úsmv nesla sem,

znly mísy, íše leskly rév se topasem.

A když hod již u konce byl v kuropní as,
zve se z kesla z Múnsterberka, nabrousil

si hlas;

» Drazí páni, bylo by mn mílo zvdti,
v ochranu pro dáváte se mn te, knížeti.

a pro králi Podbradu boj jste nesli dív.

Taká zmna — páni milí, nechápu ten div.<

Mlí jako ryby, tváe rdí se jako m;
mlení však platí v nouzi jako odpov.

Omluvu jen ret jich sbírá — hle to cela že :

»Múnsterberku. staré kivdy vlídn zapome

!

Vrn budem k tob státi, jenom ty nás chra,
máš ty jako otec ráznou podbradskou dla.«

»Stane se!< dl z Múnsterberka. -avšak jednu
vc,

milí páni vratislavští, splníte mi pec.

Jeden jemu, jeden knžn — prý to jako dar;

šelmy, šubou zakrýt chtli starý hích a svár.

Opat v kapli Matky boží — a jej spere kat

!

poslední soud barvikami dal si malovat.
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Na obraze otec Jii"i padl v bs spár:

dvé jej erných na nosítkách vlee v pekla žár.

Vzkázání mé neste, páni. tomu opatu:
Aí ode mne eká v brzku hojnou odplatu.

Jestli z pekla nevyprostí otce zpupný kmet,
že jsem hotov, bych mu v žáry vsi a dvory

sme.*

Pislíbili vratislavští, nesli kmetu vzkaz,
že ma krále Podbrada z pekla vyat v ráz.

Jak to slyšel opat zbožný, v tvái celý zbled,

mistru vzkázal, aby krále z pekla vyal hned.

Pišel mistr dlouhovlasý, do kaple se bral —
a již z dráp bsij mizl dobrý Jií král.

Z Vratislavi Múnsterberku o tom došla zvst,
že král Jií téže noci z pekla vyat jest,

že te mže holubicí k nebi spti cist —
Matyáše by však péci ml sám Ancikrist!

KAREL KLOSTERMANN

:

Mlhy na Blatech.
Román.

(Pokraování.)

slyšev zvuk píaly a

pipomenuv sob za-

chránní Matoušov-
ského, íšrušr.ej se po-

nkud vzpamatoval ze

svého náhlého strachu,

aspo pokud tento mu
byl nahnán nadpiro-
zenými píšerami. Ne-

vidl již oblud, tkají-

cích po Blatech, ale za to tím zetelnji Pa-

šice a v nich i stechu svého rodného domu
a kus jeho bílého zdiva, msícem jasn ozá-

eného, jiného nieho nic než širokou rovinu,

již daleko pehledl a na níž rozpoznával

každý ke, každou vyvýšenou mez i stíbrným
svtlem oblité cestiky; pouze kratiký úvoz,

kudy se mu bylo bráti, byl skryt ped jeho

zraky. Ale práv tam teba íhali brati Kar-

hounové . . . Není možná . . . nebylo jich

tam, nebo mládek, jenž tudy picházel, by

je tam byl vidl Vrátila se mu klidná roz-

vaha, zastydl se pimo, že se tak dal po-

strašit, a pak mu pišla myšlenka, že si mlá-

dek teba naschvál z nho šašky chtl ztro-

pit, pipomenuv mu návral této zlodjské
dvojice. Takový knížecí necamour je všeho
schopen ! . . .

•Pokej, kluku!* zabruel, »já ti tohle spla-

tím, až se zase sejdeme! Na zlodje jdeš,

bodejž ti vaz zakroutili !«

Opakuje si nkolikrát toto zbožné pání,

Krušnej se dal zase v pochod a za dv mi-

nuty dorazil k úvozu. Prošel jim skoro ve-

skrz, když pojednou mu bylo, že slyší kroky

a tlumený hovor. Stanul prudce a naslou-

chal. Co to jen bylo? Krok více neslyšel,

ale za to zcela zetelné tlumené hlasy lidské,

najm jakýs hluboký mužský bas. Ulekl se,

div nohy se mu nepodkosily. Skril, pitiskl

se ke stn úvozu a, pokud strach pipouštl
vbec njakého uvažováni, jal se pemýšleti,

jak by hrozícím nástrahám unikl. Nejvhod-

njším se mu zdálo, vyj;ti z úvozu, dáti se

k samému rybníku, obejíti cestu širokým polo-

kruhem podél behu a otevenými drahami a

dostati se takto zadem do Pašic. Tam byly

ovšem bahnité louže a mokré, sítím a osticí

porostlé plochy, ale lépe pece zmoili si nohy
nežli vbhnouti do rukou pomsty laných
Karhoun . . .

Chtl se vydati, provésti tento svj úmysl,

ale bda! — nohj' byly jako ze deva a

dech se mu zajikal. Nemohl s místa ... Za
úvozem nikdo už nemluvil, ale za to kroky

se blížily, šouravé kroky lidí, kteí nemli na

spch. Toho ovšem Krušnej neuvážil; jemu
toliko stalo se jasno, že rozhodný okamžik
nadešel a že osudu svému už neujde. Pikr-

il se ješt více a jal se oekávati s tupou

resignací vci, které pijíti mly a jimž vy-

hnouti se více nebylo lze.

Ubhla dlouhá minuta. Vyteštnýma zra-

koma hledl vstíc píchozím, kteí, soudíc

dle zvuku jich krok, byli již v bezprostední
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blízkostí, ale jicliž vidti nemoíil, ponvadž
úvoz se na tomto míst oste zaliýbal . . .

V tom se ozvali zase hlasové spolu roz-

mlouvajících ...

Co to ? — Ženský hlas I . . Zcela urit
byla to ženská, která mluvila, nebylo lze se

mýliti, akoliv dušen, skoro šeptem znl a

slovm rozumti nebylo . . .

Rázem spadl strach s Krušného. Bylo jisto,

že tohle nebyli Karhounové. Vzchopil se a
s kuráží šel v ústrety picházejícím. Práv
kde úvoz tvoil záhyb, deset kroku od místa,

kde se byl skril, setkal se s nimi . . .

Úvoz nebyl hluboký, hlavy dvou lidí

nad nj vynívaly, plné svtlo msíce polé-

valo jich oblieje, a Krušnej poznal ke svému
nemalému úžasu svou dceru Anku, zavše-
nou na rám Picinského lesního adjunkta,

jemu dobe známého . . .

I shlížela diskrétní luna s modré výše
své na trojici peKvapených, ustrnulých lidí,

z nichž v prvém okamžiku žádný nenalezl

slova, jež by bylo dalo výrazu j ch svrcho-

vanému úžasu.

•Ježíši! Marial Josee! — — tatínek l« vy-

razila první ze sebe Anka, pustivši rám pí-

ruiho a odskoivši stranou.

• E, e . . dobrý veer . . pantáto Krušnej !<

zabreptal mysliveek, jemuž sjela pehozená
pes plece puška, tak že ji jedva zachytil, na-

ež, nabyv ducha, s opií dovedností se vy-

šinul na pokraj úvozu a ten tam byl, uhá-

nje jeleními skoky smrem k Blatm.
»Lumpe! darebáku! pokej !« . . . val za

ním Krušnej, jemuž ze všech tí naposled
ústa se rozvázala. Pozdvihl ob ramena, za-

al psti —• ale kde že již byl prchající! . .

Po chvíli teprve pustil se do své dcery. Spou-
sta div}>ch, ošklivých slov vychrlila se mu
z hrdla.

>Ty ! ty! hanbáko!* kiel, až hlas jeho

daleko se rozléhal noním tichem; »tu ho
máš, tvého galána! — jako sbitý pes od tebe

utekl ! Pakuj te, sloto mizerná, nestydatá,

nehodná!" . .

.

A strkaje do ní, bouchaje ji do zad obma
pstma, že rány dunly, jako by do sudu
mlátil, hnal ji ped sebou. Záletné dve ne-

promluvilo slova, nekielo, neprosilo za smi-

lování, pouze, zakrývajíc si dlanma tváe a

oi, tiše stkalo. Jak do ni strkal, jak ji tloukl,

nkolikrát k zemi ji srazil. Pozvedla se vždy-

cky zas, ale pece se nedala na útk, ba,

krokem šla a beze slova do sebe bušit ne-

chávala.

»Ješt jsem nechcíp', jako si's pála ty . .
.«

kiel, znovu do ní bije.

»To jsem neekla já, tatínku, « obrátivSi se

k nmu a spustivši ruce; »chraií m Bh,
abych vám takovéhle slovo ekla . . .«

Vidl, že krev se jí inula z úst a z nosu,
i bílá košilka, jež kryla její adra, byla vše-

cka krví potísnná. Poranila se pádem.
»Ty nebo jiná! . . . jste všecky stejné!. .«

•Zapomnla jsem se, tatínku — spraved-
liv m trestáte ! — ale v tomhle mi kivdíte,

to jsem neekla.

t

Mluvila klidn, nezaškytla více a pevn se

mu do oí dívala.

On pestal ji bíti, stalo se mu jí najednou
líto.

• Já jsem t do oblieje neuhodil,* pravil

tónem naskrze zmnným, jako by se omlou-
val, »to sí's udlala, jak's padla. Že's mi jen

tuhle hanbu pipravila!*

Neodpovdla, odvrátila se od nho a, stí-

rajíc si rukávem krev s oblieje, dala se v po-

chod pevnými, spšnými kroky, tak že jí

v chzi nestail a za ní zstal.

Došli vsi, ona naped, dobrých sto krok
ped ním. Pašice spaly tvrdým snem, nikde

lovíka venku, žádné okno nebylo osvtleno.
Ticho všude, nic se nehýbalo, leda etní ne-

topýi, kteí, honíce za mrami, neslyšn
vzduchem rejdili, a dvojice velkých sov, jež,

slídíce s výše, ob as zahoukly, jako by na
sebe volaly. Anka vklouzla dvíkami podle

vrat do otcovského statku, pebhla rychlým
krokem dvr a zmizela v obytném stavení.

Když malou minutku po ní otec vkroil, ne-

vidl ji více a jen velký žlutý pes pibhl
kue a radostnými skoky pána uvítal.

'>Ty jediný m máš tady rád, Voechu !•<

pravil tento tlumeným hlasem, hlad mouro-
vatou hlavu zvíete. »Bu tu a hlídej ! však

ty bys ho sem nebyl pustil, toho knížecího

lajdáka! Proto moje dít za ním vyšlo! . . .«

Postál chvílí prosted dvora a poohlédl se,

jak byl zvyklým init, kdykoli se v noci dom
vrátil, naež šel zvolna k maštali, jejíž dvée
otevel a dovnit se podíval. Nevidl nieho,

v ernou tmoucí tmu zabhl pohled jeho, ale

híbata i kon, jeden po druhém, lehounce

zaržáli, osmeronásobný ehot.
Zavel zase dvée a zamíil k stodole, jejíž

vrata také pootevel. Zavrzala zaskípala tžká
vrata, zapadla bouchajíce za ním, když vešel.

Šáral se po tm prázdným mlatem, otevel

i zadní vrata, vedoucí na humna, kde stálo

nkolik starých ovocných strom. Zde stanul

zase, zalomil rukama a usedl pak do trávy

pod vetchou hruškou, jejíž koruna jej pokryla

svým erným stínem ... A starý lovk za-

plakal . . .

IV.

Njakou chvíli díve, než Potužák usedl

veeet s Krušným, jeho híbek Vojta pihnal

híbata z pastvy na Blatech. Bylo jich sedm,

mezi nimi dvouletá, roní i letošní, vesms
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pUná z\iata, zdravá, bujná, dobe krmená,
svdomit hledná. Po této stránce hospodá
neml píiny do nespokojenosti se svým c-
led nem, a to byl hlavní dvod, že ho po-

držel ve své služb, a mnohdy proskakovaly

ei o tomto výrostku, jež na vrhaly zá-

hadné, ba povážlivé svtlo. Potužák nad to,

drže jej u sebe, dostával slovu danému matce
hochov, když tato jej v smrtelných úzkostech
pro Boha prosila, aby ji zbavil starostí o její

dít, bol nad ním a k dobrému je vedl. Hoch,

Jak neopomenula doznat, prý má v sob krev

svého otce, dobrodružnou, tkavou, k zlému
náchylnou; teba ho pidržovat k tuhé práci,

aby mu nezbývalo mnoho volného asu; ji-

nak by zvtil, svým pudm se oddával a

pipravil by si teba osud svého otce, jenž

kdesi v daleké cizin zemel v žalái. Kmo-
trovství jest u jihoeského sedláka vbec a

u Blaáka zvláš velká vc, a povinnosti, jež

kmotr na sebe bere. vážou netoliko jeho ale

i jeho potomstvo. Umírající žena byla kmo-
tenkou matky Potužakovj'; když tento slyšel

její stesky a prosby, bylo mu, že jejími ústy

k nmu mluví zvnla jeho rodika a že by
se dopustil tžkého híchu, kdyby jí nevyho-
vl. Pislíbil jí tedy, že hocha k sob vezme,
že bude nad ním bdíti, jako by jeho vlastní

byl, a že i v budoucnosti o to peovati bude,
aby tento, až doroste a vyspje v muže,
pevn na svých nohou státi, a vedle pomr
svých poctiv se uživiti mohl. Viil, že pro-

stedí, v nmž mladá duše žije, a píklady,
jež vkol sebe vidí a které pímo na ni úin-
kují, vytváí její povahu a ji bu otravují nebo
k dobrému vedou, a to mnohem lépe nežli

kázání a pouování nejlepšími slovy; doufal,

uvazuje se ve svj slib, že jeho dosavadní
zkušenost i v píin Vojty ho nezklame a

že najm jeho syn, jeho Václav, jehož od
dtství k poctivosti a zbožnosti vedl, svým
píkladem a vlivem mu bude pomáhati, aby
z Vojty se stal bezúhonný, hodný lovk a

ádný, poctivý eledín, pozdji podruh, po
pípad i domká; že by nároky a tužby Voj-

tovy mohly kdy zalétati výe, nebo že by
mohly vyboiti vn tuto uvedeného kruhu,
hospodáovi ani ve snách nepišlo na mysl

;

jemu zajisté postailo, že lovku, jehož vzal

pod svou stechu v nejlepším úmyslu, bude
se dostávati do smrti práce a tudíž i chleba
a písteší ; však jiného údlu oekávati ne-

mohl, i kdyby jeho matka byla zstala na
živ. Naprostého štstí není na svt, ale kaž-
dému lovku lze dosíci jistého životního
klidu a spojené s tímto spokojenosti, má-li

svdomí isté a zstanc-li zdrav a ku práci

schopen, k emuž ovšem mže dopomocijen
Bh sám. Ti^eba jen uskromniti se, nebažiti

po marnostech a vystíhati se špatné spole-

nosti. Jediná záruka klidu a spokojenosti je

v práci ; pracovati musí každý a každý ve
vykázaném sob kruhu: kdo má mnoho, má
mnoho stai'ostí.

V tomto úzkém kruhu pohybovala se ži-

votní lilosotie Potužákova. Hledl si svého,

kde mohl, tam i pomáhal, o cizí nestál a tak

dle nho i každý jiný jednati a se zachovati
ml, ml-li býti pokládán za ádného lovka.
V tomto duchu vychovával své dti, dávaje

jim píklad a napomínaje je, a jeho žena i-
nila totéž a tmitéž zásadami se ídila. Tento
duch, tyto zásady vládly a vládnou, nehledíc

k nepatrným výjimkám, v^ Plástovicích a mezi
selským lidem v jižních Cechách vbec, po-

kud hmotná bída se mezi ním neuhostila a
nezvi-átila podmínky jeho e.xistence, a Bh
budiž za to pochválen ! Lid tento byl takovým
po všechny vky, pes všecky útrapy, jež po-

roba na svalila ; byl konservativním, novo-
tám málo pístupným, tvrdým a mkkým zá-

rove, silným v utrpení, naprosto neoblom-
ným, neúmorným v práci a dvoval v Boha,

o jehož pomoc prose, sám si pomáhal. V tchto
jeho vlastnostech byla a jest záruka jeho síly,

jeho trvání, záruka existence našeho národa,

jehož nejvtším štstí jest, že práv tento lid

jiným nebyl a není. Lid ten mohl zmniti
pána, když šlechta naše se zvrhla a po prá\u

ve psí byla dána, avšak cizí pán jeho povahu
nezvrátil ani nezmnil. Lid ten se neboui,

on se teba pikrí, ale, jako že pevn tkví

a koení ve své pd, kterou potem svým
zalévá a prací svou obdlává, nikomu a ni-

emu se dosud nepodailo, jej podlomiti, ani

staleté porob. Práci jeho svatou nikdo ne-

iijamí, nebo jeho prae, to on sám; bez ní

by byly vyvráceny podmínky jeho bytí, on
pak, vyrván z koene, zmítal by se bez cíle,

bez vle, nemaje kde by se zachytil, jako

plove po hladin vodní kus rákosu vichicí

ulomeného. On miluje svou pdu, dar Boha
samého, jemu svený, se vší sily své, více

než sebe sama, více než vlastní dti své, a

bude ji tak milovat dotud, dokud jej uživí,

by sebe skromnji . . .

V tomto ovzduší práce, v rodin, jejíž lá-

ska, tužby i myšlenky kotvily v pd, kterou

ona i pedkové její od nepamtných vk
vzdlávali a s níž srostli, bylo nyní žiti Voj-

tovi, dítku neznámého otce, jenž možná, ni-

kdy v pd netkvl, synu matky, již osud
v mládi od pdy urval a která, i když na ni

pracovala, pece na výtžku své práce žád-

ného zájmu nemla; když pak zemela, náhle,

bez pedchozí prpravy, octnul se \' dom
starousedlého sedláka, sedaného až do tch
krajností, výrostek, který do té chvíle byl žil

životem zcelajiným, poloviný koovník, který,

co uml bhat, chodíval, kam se mu zachtí-
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válo, nejmén pak do školy, tu a tam sice,

musil-li zrovna nebo chtlo-li se mu, pi práci

vypomáhal, o pravidelné práci však a o prá-

vech vlastnictví jen zcela neuritých pojm
ml, asem po celé dni a noci se potLiloval,

aniž se vdélo, co dlal a kde se zdržoval.

•Má to v krvi,< i'íkávala jeho matka, již

takové jeho spády tu rmoutily, tak že plakala,

onde zase zlobily, tak že ho nemilosrdn bila,

ovšem jen, dokud jí chlapec neperostl pes
hlavu a ona ho zmoci staila ; když pak se-

silil a povyrostl a ona jej kdysi trestat chtla,

vyrval jí hl a ekl

:

• Dejte si pokoj, mámo, a nebijte m ! Uho-
díte-li, uhodím nazpátek a uteu vám.«

»Nedej Bože, dít!« odvtila, "ruka by ti

uschla.'

Od té chvíle ho už nebila a kluk dlal
dokonce, co se mu líbilo.

Když po smrti matin Potužák ho vyzval,

aby šel k nmu sloužit, nezdráhal se nijak;

naopak, uposlechl rád a pravil:

»Pjdu, sedlák, a dkuju vám! Budu vám
vrn sloužit.

«

Potužák skuten neml eho litovat, že ho
vzal k sob. Vojta jako híbek neml sob
rovného: pilnul vbec ke kom a peliv
je hledl ; také byl zruný, dovedný a hbitý

k neuvení ; uzly v provazech uml rozva-

zo\'at, zmotané emení, postraky a postroje

rozmotati, porouchané vozy, fasuky a ná-

kolesníky spraviti tak dkladn a hbit, že

žádný zkušený eledín se mu nevyrovnal a

hospodá zaasté všecek udiven hlavou po-
tásal, vida ho pi takovém díle, a svého syna
Václav'a napomínal, aby hledl odkouknouti
nco této dovednosti Vojtov.
Na Blatech byl Vojta ve svém živlu. Po celé

dlouhé hodiny, v nejhorším slunením úpalu,

v dešti i v mrazivém vtru ležel na biše,

oddávaje se zdánliv sladké zahálce, a pece
nic neušlo byste pozorujícím jeho oím. Vy-
bíraje si stanoviska, odkud mohl pehlédnouti
celá široširá Blata, poznal sva híbata teba
na vzdálenost dvou kilometr a, bylo-li teba,
je odnkud odehnati nebo jinak zakroiti,

vzchopil se a uhánl po rovin s vtrem o zá-
vod ; vydržel v takovém bhu teba pl ho-

diny a podobalo se, že by nejrychlejšího kon
pedhonil. .S ostatními híbky málokdy a jen

krátce hovoíval a skoro nikdy se k nim ne-
družil; nicmén, požádal-li ho nkterý, aby
mu pomohl kon sehnat neb jinak mu nápo-
mocen byl, ochotn mu býval k službám.
Pes to jej nemli rádi; byl z jiného pole

kvítko, nerozumnli mu ; pohlíželi na a na
jeho konání s tajnou hrzou. Cosi píšerného,
nevyzpytatelného se jim zdálo býti pi nm:
plazil se travou a roštím jako had, jedva
stopy po sob zanechávaje: plaval a potápl

se jako vydra a nebál se nejvtších hlubin

v rybnících, ani potmšilých, bahnitých, ráko-

sím vroubených tní Soudného potoku, pi
jehožto bezích nejradji dlíval ; stávalo se,

že pojednou, jako by uarováním, s nriísta

zmizel, kde ho práv byli vidli, ztratil se,

aniž kdo mohl udati, kam se podl, a rázem
zase se objevil, nevdomo, odkud se vzal,

nic jinak jako by ze zem se byl vynoil.
Nkdy po celé hodiny jej nikdo nespatil;

bylo zjevno, že nkam daleko odbhl, a na-

jednou tu zase byl, neodpovídaje na otázky,

kde ten as pobyl a co dlal. O jeho konání
vdlo se pouze to, že chytával ryby a raky

v potoce a že vybíral vejce z hnízd divokých
kachen, ejel^' a chástal, která uml vyhle-

dati dovednji než kuna : co dlal s rybami
a s tmito vejci, toho nikdo se nedopátral ;

jisto bylo, že jich sám nejedl a že je také

dom nepinášel. Vdlo se též, že má ry-

báské náiní, keser, een a udice, ale kde
tyto vci uschovával, zstalo jeho tajemstvím.

Ze lovil, tím se ostatn ped svými druhy
netajil, proto že vdl dobe, že o tom nahlas

mluviti nebudou ; dal také tu a tam nkte-
rému z nich nkolik okounk nebo njaké
»štíhle« (tak nazývají na Blatech menší štiky);

kam se dala ostatní jeho koist, zvdli práv
tak málo jako úkryt jeho rybáského ná-

iní.

Potužák zvdl o jeho rybaení a se vši

písnosti mu je zapovdl ; Vojta odpovdl

:

•Nebojte se, sedlák! — mne nikdo nedo-

padne . . .«

".Me kradeš, kluku — ryba není tvá a po-

tok je knížecí. 'í

»Potok patí sedlákm, x odtušil mrae se

Vojta; »ryba je toho, kdo ji umí chytit. Pán-

bh dal rybu všem lidem a nejen knížeti.

«

• S touhle mi pesta. Povídám ti ješt
jednou; nechci, abys chytal . . . Hle si

svého !«

Hoch se zaškaredil ješt více, ale odpovdi
už nedal. V jeho pohledu se jevil takový

vzdor, že Potužák cítil marnost svého zapo-

vídání.

»Rád bych vdl, « tázal se ho zcela mír-

ným hlasem, »kam rybu zanášíš. Povz mi
to!'<

Kluk váhal odpovdt. Když hospodá na-

léhal, zabruel posléze:

»Do vody ji házím zase. Chytám jen tak

špásem.

«

Více z nho nevylezlo. Potužák vdl, že

hoch mu nepovdl pravdu, což ho velice

zamrzelo, jako vbec tohle lovení ryb, z n-
hož pedvídal opletakj' s knížecími, po pí-

pad i se soudy. Uvažoval všelijak, jak by

pítrž uinil ; než ím více o tom pemýšlel,

tím úpornji vzmáhalo se v nm pesvdení.
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že by se marn namáhal a že kluk si íci

nedá. Poznával, že piíklad a vedeni nezmo-
hou všecko a vzpomnl na Vojtovou matku,
která ekla: »Má to v krvi.« Co dlat? Ml
chlapce vyhnat? ponechat jej jeho osudu? —
K takové krajnosti se pece neodhodlal ; uvá-

žil, že hoch se mu dobe hodí, že koná
v dom svou povinnost a že jinak proti pocti-

vosti se neprovinil. Tohle rybaeni bylo jeho

náruživost, které nemohl odolati Zdálo se

mu, že by se dopustil tžkého híchu a za-

vdal podnt ke vcem ješt horším, k nimž
by neomyln došlo, kdyby hoch byl sob po-

nechán. Takhle jej aspo zamstknává, ku
práci pidržuje a do jisté míry na uzd drží.

Propustí-li jej, vydá jej úpln jeho náruživo-

sti a následek bude ten, že z chlapce se stane

tulák, pytlák a snad i zlodj a lupi ze e-
mesla. Venkoncem uváženo, Vojta lovil pece
jenom v potoce, a Potužák by nebyl býval

Blatským sedlákem, kdyby ve svém nitru byl

piznával knížecím výluné a neomezené právo
na ryby \' nm voln plovoucí. Ze on sám
v tomto potoce nelovil, nevyplývalo nijak

z názoru, že by se tím dopustil krádeže na
knížecím majetku, nýbrž z toho pevného
pesvdení, že rybolov a honba sedlákm
vbec nesvdí, ba, na škodu jim jsou, po-

nvadž je odvracejí od jejich povinnosti, uklá-

dající jim vzdlávání pdy a starost o doby-
tek. Když se ozvaly hlasy, vyzývající, aby se

honitba knížecím více nepenechávala, on ni-

jak nesouhlasil a rozhodn se takovým e-
em opírali nieho na tomto jeho pesvd-
ení nemnilo poukazování na škody, jež

zv iní na polích; budoLi-li sedláci honit,

tvrdíval, marnost a nepíslušnost budou pá-

chat a opomíjením práce a náležitého dohledu
osení vezme desateronásobnou škodu té, která

by mu ze zve pocházeti mohla. Než kdyby
i tchto ohled nebylo, Potužák bj' byl pece
ryb nelovil v potoce, ani by se by! nepi-
mlouval, aby sedláci honitbu sami vykoná-
vali, již z toho dvodu, že knížecí o ni stáli,

on pak s každým, tudíž i s knížecími dobrou
vli zachovati chtl a všem možným sporm
a kyselostem až úzkostliv se vyhýbal. >Co
je mi do hrnby!"" íkával; -honba mé neu-

živí, ale práce Páni za honbu platí, a si ji

mají ! Pánm honba, nám práce !
— tak tomu

chce ád svtový a sám Pánbh . . .»

Potužák tedy Vojtu nechal a pímo mu více

nedomlouval v píin jeho pytlaení v po-

toce Soudném
;
jen tu a tam nahodil v jeho

pítomnosti cosi o zkáze, již se vydává lo-
vk, který se pachtí za marnostmi, jakové
jsou chytání ryb a honba, uvádje tu prpo-
v, jako : »Kybíka — chybika, ráek —
mrháek«, onde píbh z vlastní nebo cizí

zkušenosti, jenž ml dokázat, do jakých konc
vzrstání tchto náruživostí zavádí. Pozoroval

piln pi tchto eech Vojtu, ale k jeho žalu

tento nejevil nejmenší úasti, ba, zdálo se, že
jich ani neposlouchal. (Pokraováni.)

VÁCLAV STECH:

Pedmstský Boccaccio.
z povídek lehkomyslného lovku.

(Pokraováni).

O, zaskotail jsem si

s panikami, které mne
nepustil}' již ze svého
stedu — ale mj roz-

mar byl jen lacinou

imitací, mj oheíi jalo-

vým ohostrojem pro

denní svtlo, moje šká-

dlení tuctovou zdvoilo-
stí, ncbot paní íz-

kovou do vavy matka z páté tvrti nepustila.

Usmyslila si, že je jí v ece úzko, a krásná
dcera v erném hedbávu, s tlem jako ze

slonové kosti, musiía starou krabici vodit Labem
jako dít.

Rozuml jsem tomu. Nevila mn paní

domovnice — nevila. Mla asi zkušenosti

a hlídala ji svdomit ízkovi, kterému pi-
vázala na krk potšení, o nž on nestál.

Paniky mi bez obalu ve vod ekly, že už
vypozorovaly, v jaké jsem tísni. A smály se

mi, že musim chodit okolo kaše s medem a

jenom si utírat vousy.

Bylo v tom výsmchu mnoho škodolibosti

a jízlivých výitek: » Vidíš, hlupáku — my
jsme pro tebe koláky málo sladké — ale na-

brat jsi si za to mohl, co hrdlo ráilo! Jsi-li

však furiant — mlsný domýšlivec — umi
hladem!*
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A nejenjši mi to zcela oteven povdla
jako s tribuny, když mne popadly a odvlékly

do prosted eky a tam zahrnuly vodou.
Pak se kolem mne roztancovaly jako divé

ženky. Tia jejich se kolem mne zmítala až
tím pvabné šatky povážliv uvádny byly

v nepoádek.
Musím se piznat, že jsem již chtl jako

žertem všecky zobjímat — všecky adou.
Muži byli kdesi až u mostu — jedna druhé
by nepekážela. Ale jediný pohled na erný
kostým, pospíchající nyní ku behu, rázem
myšlénky mé zvrátil. Jsem už takové hloup
vrné náadí nkdy — kozel ví, kde se to

ve mn bére.

Ne, ne! ekl jsem si a pustil ženské z lee.

Njakými žerty jsem se vymotal, pak jsem je

dkladn pošplýchal, nejútonjší jsem po-

hroužil do vody — ale ve vší poestnosti —
bez nejmenšího dkazu obliby — bez vy-

užitkování. kterou poskytoval kostým, voda
a vzdálenost manžel — —

Jsem nkdy takový bloud!

Už byla z vody paní ízková. Rozmrazilo
prý v ece maminku, a proto musila záhy
s ní do vrbin. Kikla to na nás s behu.
Tím okamžikem nebylo pro mne kouzel

u vodních sirén. Zalhal jsem si, že mne po-

padá ke, a za vteinu jsem byl z eky.
Pak putoval kolem mne z vody celý »Knastr<'.

Jindy bych byl takovou pehlídku pokládal

za posvícení svých oí, nebo mokré úbory
zvyšují plastiku tla — na mou vru — ne-

bylo to tak zlé s dámským svtem »Knastru«
— musím doznati, že byly nkteré postavy
pírodou znamenit obmyšleny — ale, což to

bylo vše proti paní KÍzkové ! Ta byla jako

z pružin - její ple svítila — pi chzi ta

panika zrovna sládla. Kde se hedbáví na-

pjalo, tak divák tušil horký mramor — kde
se kostýmek svezl — tam nebylo už radno
se dívat - šlo o rozum — na mou duši

:

o rozum

!

Na štstí šla za ní smrtelná stízlivost

v podob matky domovnice. To lovka pešla
chu prohlíženi.

Vrátil jsem se nejdíve do sebe a pak zalezl

do koví; stízliv a ochlazen oblékl se, vzdá-
vaje se tžce záletných laskomin.

VII.

Matka z páté tvrti své mlád nepustila

z ruky. Posvaili jsme v hostinské zahrad,
pobloudili jsme si v malých lesících u eky,
pak v houštinách u starého Labe, kde již

padlo asi více hubiek než tu kdy chytili

pražští rybái štik. Je tu vodního Nimrodstva
ráj — sám jsem tu s nkolika páteli zmail
již nkolikráte odpldne, usínaje s prutem

nebo se šrou v ruce na behu mezi komáry,
závid veselým párkm, které si sem z Prahy
zajely botanisovat. Na tchto neproniknutelných
stezkách vedle mrtvého ramene eky musí se

to líbat — íkával jsem tehdy skoro již hlasit,

když se kolem nás mihly svtlé suknice a za-

vonli naesaní mládenci.

Sem jsem také »Knastr« po koupeli a d-
kladné svain v hostinské zahrad vylákal.

Ale výprava nemla pro mne úspch. Bába
div nevzala mou paní domácí do náruí, když
jsme se musilí prodírati vysokou travou nebo
hustým podrostem.
Ke všemu jsme zmeškali ustanovený vlak.

Štstí, že v lét pamatuje na takové pípady
editelství dráhy pozdním rychlíkem, který

z Neratovic bez další zastávky jezdí do Prahy.

Toho jsme se dokali v nádražní restauraci.

Byli jsme však jíž jako mouchy. Už se mi
pohledy, strunými úslovími a škodolibými
gesty paniky nesmály — podávala si nás
únava s nádražní horekou nedokavosti. Už
— už — aby tu byl vlak.

Oima jsem si posteskl své královn, která

mi odpovdla truchlivým pokrením plných
ramen. Pi tom hodila hnvným okem na
arodjnici, která tak vytrvale hlídala klenot

mého domácího.
To bylo jist jakýmsi slibem pro píští doby.

No — mla as hezounká panika — skoro

jsem již zaínal se opt noiti ve vzpomínky
na svdnou vdoviku z naší ulice.

Tu nikdo nehlídá — nikdo nesteží — a

neklidnou již vi mn je. Vždy divými po-

hledy k našim oknm nepopirateln dávala

mi již nkolikráte jakási znamení — zlatá paní

domácí, hlete v mém srdci uhájiti svou posicí.

Vynasnažte se nahraditi mi dnešní trýzei —
nebo neruím za nic. Vdovika z naší ulice

má takové plamenné oi a praesentuje se v okn
zrovna k nakousnutí. >Tujsem !« volává zrovna
svými blzami, krajekovými límeky, ohni-

vými vázankami na vyžehlených snhobílých
živtcích, chyte poobnaženými lokty, úsmvy
pikantn odstiovanými krátkým mrákem na
ele pod nejmodernjším úesem.

Paní domácí — hlete mj dnešní úet njak
uspoádat, nebo nechám, vru že nechám
vonného vína vaší svdnosti a hrábnu smle
do talíe tešni v protjším okn. Není pochyby
— jsou echrány pro mne k lákavé posnidávce
— pro mne, má zlatá — —

Jako as vjel rychlík do nádraží. \'ybhlí

jsme z dusné ekárny. Já v ele výpravy na-

míil k poslednímu vagónu. .'\le modrokabátník
s lucernou na biše zabránil nám vejíti. Vz
prý vyhrazen — ve vedlejším místa že je dost.

Tohle mi dnes scházelo ! Vzdor kondukterské
velmoci. No — ukáži ti, železniní erve, že si

kosa tvé výmluvnosti vyláme na mn zuby.
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Pes odpor prvodího ženu se na schdky.
Nevšímám si, že ostatní o pi^ekot hrnou se

do sousedního vozu. Já pjdu, kam jsem na-

míil. Otvírák vagón jest již v hrsti.

• Nepustím !< val na mne již modrák. »Písknii

a zstanete zde ! S rychlíkem si nevytrucujete

nic, pane!«
Chtl jsem železniního biice popadnout a

shodit se stupatka, ale v tom z okénka ve-

dlejšího vagónu volá na mne paní domácí.

»Tady je místeko zrovna pro vas. pospšte!*

Pískl konduktér — zaveštla lokomotiva
— vlak se hnul — ale už jsem byl také na
schdkách vozu, do nhož mne zvala paní

JKízková. Té ml co dkovati vousá v modrém
hábitu, že jsem couvl. Nebýti toho — koukal

by — koukal!

Na mou duši — paní Kízková mla pro mne
bájené místo. Na lavice pro dv osoby —
bez protjšího sedadla — hájila mi místo.

Pejel jsem oddlení zrakem a našel domov-
nici v dalekém kout mezi panikami.

Ach — to se v nich njak vzbudilo svdomí.
Bábu vzaly v zajetí, aby mi alespo v posled-

ních minutách výletu osladili dnešní hokosti.

Nebesa je odmní, dobré ženy — snad i já

asem — ale te honem na místo, na které

mkká ruka krásné ženušky zvala vlídným
pokynem.
Ta hubika bude ! ekl jsem si v duchu —

a dokonce písahal. Pímého protjšku není
— na lavici za ulikou klímá njaký upra-

covaný cyklista v uprášených stevících, v pun-

ochách sedených a v pomašlném stejnokroji.

Klubovní apka žalostn zmakaná, s otlueným
znakem také vypráví, že hlta kilometr dnes
hnáty pepial. V noci vstril kolo do vlaku a

s lucernou si šel pohovt mezi rozumné lidi,

kteí lépe vdí, k emu je nedle.

Svítilnu petrolejem napojenou do nákladního

vozu mu nepijali — proto ji drží ožehnutými
prsty — ale nevím, nevím, nezvrhne-li ji na
ubohý svj klubovní háv. Klímá — drkotáním
vozu stále vyrušován : ubohé šatstvo, zvrátí-li

se lucerna.

Pro bych se však staral o klubistu? Moje
starost sedí po mém boku — tsn mezi
okénkem a mnou — pi mém srdci, vedle mé
levice, kterou nyní opatrn zeptám se teplounké

dlan sousediny, ví-li, že jsem na svt.
Vše se daí výborn. Hovoím o dnešním

výletu — vykládám o krásách Polabí — o svých
cestách. Když nám konduktér v kupé zrevidoval

lístky, dala se má ruka na výboj.

Oi nešly ovšem s hlídky. Tam v kout sedí

nepítel. Je sice blokován milosrdnými pani-
kami — odmním je, odmním, duše dobré —
ale bába má roupy. Každou chvíli posílá zrak

na revisi k nám. Upozorují mne na to dobré

ženy z >Knastru< chytrými pohledy. íkají

tak: Uplatni se, jak dovedeš. Bábu nepustíme.

Ale já už hospodaím. Stevíek jsem roz-

košné sousedce pitiskl svou lakýrkou k po-

dlaze, div nevyjekla. Dobe rozumí, že je to

poselství lásky. Levicí již jsem zjezdil její

ruku až k lokýtku. Tisíc jehel, to je ruka
jako z horkého kauuku

!

Myslím, že se dostanu nyní kolem pasu.

Pravicí šermuji, abych odvrátil pozornost vše-

tených oí, mluvím do své sousedky jako

agent, jako by se jednalo o dodávku za pa
desát tisíc — a levikou jdu opatrn kolem
širokého rukávku. Bábu te uvedly milosrdné

ženy v njaké rozilení. O loterii s ní poaly
hádku. Na to je zasloužilá domovnice proíes-

sor. Smle mohu nad krásný bok.

Myslím, že se nezdržím. Paní domácí se

smje — smje — ale je vidt, že je ve varu.

Mám již ruku na pasu — vycení- li zoubky
na mne a pohledem plným odevzdání se

v moji moc povsí se na mé oi — padne
hubika.

Povídám: padne hubika!
Levicí shledávám, že v pevném pase žhavé

tlo se chvje jako bambus v prvanu. Tak
se houpe nyní vedle mne bujná postava, tuhá

jako dýha, horká — svižná —
Padne hubika!
Nápad! A již zapalují cigaretu. Nyní zásobu

koue do úst — až jej vypustím — za jeho

kotoui paní Kízkovou políbím.

Už jí jihnou oi. Rty plny purpuru, adra
hrozí vykypti z nízkého korsetu — te po-

hled, kterým se vzdává na milost i nemilost
— ó! to již volá, abych vzal, co se dá! Te
vydychnu kou — jako kdysi Mojžíše skryje

mne hustý oblak — a padne hubika —
padne —
Rána jako z dla!
Cyklistovi dímajícímu vysmekne se svítilna,

ulet! mosazný píklop, páchnoucí olej ekou
tee po podlaze.

Ženské honem sukn do hrsti — eka tee
k nim. Kik, výitky a hrozby hrnou se na
cyklistu, jenž v rozespalosti nechápe hned,

co se dje.
Matka domovnice ujímá se také slova. Pes

páchnoucí tok volá k nám. .Aby dcera dala

pozor na šaty — také stevícm prý škodí

petrolej — A že eka postupuje k dámám,
nerozmýšlí se srdnatá matka a skáe na se-

dadlo. Paniky, jeíce vesele, následují jejího

píkladu.

My jsme mimo nebezpeí. Petrolej tee od

nás — ale hnv, že jsem pišel o hubiku ve

chvíli nejvýhodnjší, plodí v mé hlav smlý
nápad. L)as je jist jeíio otcem.

Neuvažuji dlouho. Rozumím olejm — ho-

dím-li oharek cigarety do mastné kaluže —

I

I
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dýmem se zahalí celé oddlení. To bude oblak,

za kterým nevidn budu moci bez obav zu-

líbati podle pání paní ízkovou.

Obratné natoím smotek, namíiím a hned
— nikým nepozorován — metám žhavou stelu

pod lavicí do páchnoucího toku.

Úinek byl horší než jsem myslil. Jako by
byl vzplanul snop raket — tak za>yelo kolem
nás, vybuchly vznícené plyny — va^on v jed-

nom ohni.

Kik — volání o pomoc — sháiíka po po-

plašném signálu.

Hlava se mi toí z toho, co se stalo. Zdá
se mi, že jsem spáchal nco šíleného. — Co,

co? Ale mezi námi a ostatními ohnivý sloup,

a nad tím neproniknutelný pící dým.

Sáhnu vedle sebe — tu se chvje ženské
tlo.

Aha — paní Rízkova. .-X již jsem zase doma
u svých myšlének. Ale dým nás dusí tak, že

nutno pomýšleti na únik.

Levou rukou popadnu krásnou ženu, omdlé-
vající tém v adu, druhou vyrážím dvée
na plošinu.

Kite si — volejte -- probíjejte okna —
bhejte do sousedního oddlení všichni, kdož
jste za planoucí pochodní — já po mstku
pevedu vnadnou spolenici do posledního

vagónu.
Šfatn se povedlo. Otvírákem usnadují si

vstup — již jsem v pohodlném voze s po-

stranní ulikou. Nikde po nikom památky —
než se nás dovolají, dosáhnu svého cíle —
zulíbám vzdávající se krasavici, že mi až omdlí
— zulíbám — zulíbám

!

Vlak letl prkopem jako divé zvíe. V hu-

kotu zanikalo všecko voláni z pedposledního
vagónu — to asi poplašný signál bu ve

zmatku nenalezli nebo ho nebylo. Vesele pi-

rážím za sebou dvée a tlaím zmámenou
ženu ped sebou.

V tom vyjeli jsme z prkopu — te slyším

njaké pískání parního stroje — brzy poíná
skípli pod podlahou — to pracují brzdy.

Te hui nco. jakoby njaký vlak do nas

letl — u všech as! nyní nás pešlehly

rudé svity luceren — syí lokomotiva vedle

nás — kik, násilné brždní proniká v náš

sluch — co se dje ?

A se dje, co chce, budu kout železo, dokud
je žhavé. Musím dostati hubiku! Vlak se

zastavuje, povyk roste — honem s krásnou

ženou do zasteného oddlení vagónu, který

je pustý a prázdný.

Otvírákem zahmotím — odsunu dvée, od-

smyknu záslonu — ale jaký úžas!

Dv postavy tu meškají.

V rozílení skoím k svítiln rozhodím její

pláštíky — a co vidím ?

Na jednom sedadle mj pan domácí — na

druhém pikantní vdova z naší ulice! —
Hrza ! Má svleenou blzu — sedí jenom

v Živtku — — (Dokoneni.)

EM. RYT. Z EKOVA:
U krbu Francie.

Nkolik eských pohled a vzpomínek.

(Pokraování.)
V Gif, dne 30. ervence.

lid venkova. Z okna
mám vyhlídku do roz-

tomilého kraje, v nmž
píjemn stídají se lu-

iny a pole ajehož ob-

zor ladn jest ukonen
nevysokými lesnatými

pahorky. Ticho peru-
šované jen štkotem
ps a šiimotem stro-

moví : asem zím i vlak, ale neslyším jeho

hukotu — peletí hrav jako erný hmyz ze-

lenou plání. Pod oknem pobíhá mi všeten

strakatá drbež a plaše poskakují šediví krá-

líci. Pichází listonoš (typ francouzský z doby

Napoleona IIL) v šedomodrém kabát, hl
v ruce. s dstojnickým képi na hlav — po-

zdravuje bode ele jako starý známý: »Do-

bré jitro, mladí lidé!«, odevzdává Lucienovi

spoustu dopis pro madame a odnáší její ko-

respondenci na poštu gifskou.

Gif není zapomenutým koutem Francie,

nebo sídlí zde madame Adam. Po tolika le-

tech neúmorného života paížského opustil^a

nyní moje hostitelka již úpln Paíž, svj
dm v ulici paížské, která nese její jméno
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a jako \'lašfovka sídlí nyní ve svém údolí

chevreském po celé léto, aby na podzim a

na Zimu odebrala se k jihu

Na terase ped stinnou a beanem tak

pvabn obrostlou galerií tu na devném
malíském stojanu improvisovanou žertovnou
divadelní ceduli

:

Mešto Gif.

Divadlo v kláštere.

V nedli, dne 3". ervence 1905.

Jediné a podivuhodné pedstavení.

Ohromný úspch pai^ížský.

V JIZB KASÁREN.
\'yjevy ze života vojenskéhn.

Osoby:
Uidonneau,*) desátník.

Fouillaupe,*) vojín.

Poznámka: Slušný odv nezbytný. Dámy bez klobouku
nebudou do divadla pipuštny.

O polednách sjeli se hosté na déjeuner —
nktei'í pijeli do našeho »kláštera« automobily,
jiní dostavníky s vysokými imperiály a mnozí
použili prost vlaku íslo 11.,**) jak v Paíži
žertem nazývají cestu pšky. .A všichni byli

výborn naladni, jakoby kouzlo paní Adam p-
sobilo na mnoho mil do dálky. Pi déjeuner se-

známil jsem se s paní Lapauze, známou roma-
ncierkou (pode jménem Daniel Lesueu r), na
jejíž krajkovém živtku rdla se stužka estné
Legie, a náhlá sympathie. puící zjevn ve kvt
mužného pátelství, spojila mneš panem Geor-
ges Baillet, lenem Comédie Krancaise.

výborným hercem a distinguovaným mužem,
jemuž tak vele jsem se byl obdivoval v úloze
don Césara v Hugov Ruy Blas, kde pan
Baillet vytvoil znamenitou postavu sešlého
šlechtice, •zapomenutého a opuštného ode
všech, vyjma vitele, trochu dobrodruha,
trochu rváe a trochu tuláka, jemuž došlo
zlato, ale zbylo slunce, to bohatství nuzák.

*) Smšná jména, asi jak^i jv

torka a pan'Cmuchálek.

**) Prendre le train numero unze

naší ei oan' u-

jemuž ze šlechtictví nezbyla než est, kterou

chrání, jméno, které skrývá, a me. který tasí«.

S výkonem p. Bailleta Viktor Hugo byl by
spokojen — bohémská nevázanost don Cé-
sara byla v pojetí p. Bailleta obestena elegancí

a grácií v pravd aristokratickou .A ím déle

hovoil jsem s panem Baillet, tím více tanul

mi na mysli zjev našeho nezapomenutelného
Bittnera — a snad proto jsem si p. Baillet

tak zamiloval. ».lsou-li umlci divadelní vždy-
cky tak trochu rozmarní, tvoi p. Baillet vý-

jimku,* pravila mn po déjeuner pí. Adam.
»Jest spolehlivý!"

Ke tetí hodin pibyla do Gif nová kolonie

hostí. Paní Adam zavedla nás všechny na
terasu. Zasedli jsme do kesel v hledišti ma-
lého koketního divadla a pedstavení poalo.
Nejprve vojenská fraška ze života novák,
pak vci vážné. Ve frašce hráli aristokrati,

maikýz a hrab, po nich vystoupili umlci:
Madame Nancy Vernet pednesla úchvatn
báse »Moie« od Jacques Normanda, p. Bail-

let s elegancí jemn ironickou a lehce tak

nateskliviou recitoval »Zmaený veer« (Une
soirée perdue) od .Alfreda de Musset:

»V Théátre Framjais ondy veer sám jsem byl.

neb takka sám ; úspchu autor neklidil,

byl to jen Mnlire . . .

Ano, tak jsem si pedstavoval vlastn .Al-

freda de Musset, elegancí bol zastírajícího,

ironického, milujícího, dtinného, vášnivého,

distinguovaného, když poprvé dostal se mi
do rukou v chudé mansard starého pochmur-
ného pražského domu. ( ), vzpomínky mládí !

() první lásko!

>Pod vaší milou hlavou hrdlo delikátní tak,

jež nad lesk snhu osluje zrak.-

A když skonil recitator, tu zpozoroval
jsem, že jako básník sledoval po pedstavení
obdivovanou krasavici, mimovoln, z divadla

až ku prahu domu, já v bolestné touze sledoval

jsem nostalgicky svou duši kamsi daleko, do
mizících kraj mladosti navždy zaniklé.

>Ach, žel, míij drahý píteli, v tom celý život mj.«
>Hélas! mon cher anii. c'est lá toute ma vie.«

(Pokraovaní.)

90



RONÍK IV M Á J ClSLO 6.

6

•';"lT'a(,

iií
wmsi 111

'iiM>Mi.'ii'iiL'iiiiiíii!ii)iiii;!mf.;,iii

PRAHA VERA A DNES.
Vzpomínky a kresby nkolika autor.

IV DENNÍ LISTY.

U'
'oviny jsou Pražanu denním chlebem. Ne-

vyjdou-li po svátcích, stýská se mu po nich

a ustavin mu nco schází. Bylo by zajimavo

zjistiti, kolik lidí v hlavním mst království se

bez nich obejde. Chce-li nkdo naznaiti, že byl

do límoru pilný, povzdychne si, že neml ješt

ani tolik asu, aby si svj denní list peetl.

Noviny se v posledních letech znamenit zmo-

dernisovaly. Telefon, rotaky a sázecí stroje ko-

nají pravé divy. asn ráno je tiskací stroje vy-

chrlí a obratné ruce je s ližasnou rychlostí pi-

pravují pro e.xpedici. Dje se tu nco podobného

jako v pohádce — stroj jako by ml tisíce rukou
— noviny vytiskne, oznaí, kolik exempláíí pro-

bhne lisem, rozeže je, složí . . ješt

div, že nevytiskne abonentovu adressu.

Stereotypie pi vtších nákladech výrobu

ovšem popohání — forma se nkoli-

kráte odleje, a noviny se tisknou najed-

nou na nkolika strojích.

Praha je v nejlepším spánku, když

tiskárny jsou se svým kombinovaným
likolem hotovy.

První » várky* putují na poštu, aby

dostaly se zavas do vlak. V osm
hodin ráno tou se asopisy již v da-

lekých koninách. Rychlíky supají

s ohromnými balíky, v nichž bývá pro

jedno obbratelské místo nkolik set

exemplá asopis.
Praha musí býti asopisy zaplavena

již v nejrannjších hodinách. Kavárny

dostávají je z novináských závod,
do filiálek dopravuji je závodní poslové

a poslice, bicyklové vozíky a pod.

;

abonent by se nedobe nasnídal, kdyby

je nedostal ráno s kávou na stl. asn

ráno, v zim za ijplné tmy, v lét pi prvním

rozbesknutí vyhrne se ze vrat novináského centra

tlum lidí, kteí rozebhnou se do msta všemi

smry. Domovní dvée bývají ješt zaveny, když

první výprava vevalí se do ulic. Roznáše nebo

roznášeka nesmí ani minutky asu ztratit. Do

sedmé, ve vzdálenjších koninách ped osmou

musí býti noviny v rukou tená. Všoupnou se

proto bu pod vrata, vhodí se domovníkovi oknem

do bytu nebo se ponechávají na ímsách, odkud

se vezmou oknem.

Pro ty, kdož si nemohou list koupit, lepí se a-

sopis na vývsní tabuli na dom žurnálu. Ped

tou je od božího rána tená dost.

Pražan te díve noviny než snídá. V do-

mácnosti povstane nelad, nepijdou-li noviny v usta-

novenou chvíli. Možno íci, že dodávání novin je

výborn zorganisováno. Víme ze zkušenosti, že

stesky jsou dosti vzácné. Ale docela jinak je tomu.
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zavlní-li svtem n-
jaká sensace — a
domácí nebo za-

hraniná. Obecen-

stva zmocní se ho-

reka, nervosni zv-
davost, která za-

chvacuje všechny

vrstvy. Zkušený
administrátor musí

poznat, která udá-

lost vzedme vlny

zvdavosti a podle

toho zaizuje ná-

klad. Jedno vtši,

jen ponkud vý-

znamnjší vítzství

ruské armády by

bylo vyhnalo íslici

nákladu na výši,

_ na které se dávno
^x, ^^ neoctly. Jsou zá-

vody, které pi po-

dobných sensacích

tiskly asopisy až do druhého dne do soumraku
a poád ješt hlásili se jednotlivci i filiálkái o nové

balíky novin. Všechno zmizí jako kapka ve vyprahlé

pd, asopis dostává svou zvláštní hodnotu a

prodává se z volné ruky se znaným zdražením.

Sensaní píhoda domácí mívá na tenáe novin

úinky ješt mohutnjší. Nkdy vznikne mimo
všechno nadáni. asopisy nebývají na ni pipra-

veny a nastane velká sháka po novinách. Stane

se nkdy, že sami jich tvrci, novinái, teprve

post festm hledají ve svém list, co vlastn shon

po asopise zpsobilo. Jsou ovšem píhody, které

po každé vyvolají mimoádné
zvýšeni nákladu. Stává se, že

v redakcích nemají o sensaní

události ani potuchy, a do admi-

nistrací docházejí poslové, zasílají

se mistni telegramy, listky pneuma-

tickou poštou a telefonické vzkazy,

aby do té neb oné filiálky byl

zaslán pateronásobný poet exem-

plá novin, ponvadž tam a

tam stala se vražda, sítil se

dm, zmizel pokladník nebo pro-

vedena byla sebevražda za záhad-

ných okolností.

Administrátor musí stát usta-

vin jako kormidelník na palub.

Sensace znamená finanní úspch,

obratné její vykoistní mže aso-
pisu zjednati sympatie, jež ze-

jména pi novém podniku roz-

hodují o celé budoucnosti. Lid

je ve své touze po ukojení zv-
davosti dosl nevybíravý — tam,

kde žízeií jeho se uhasí, valí se

v zástupech, a asto postaí mu pranepatrná íška,

aby se nalokal a svou horeku zmírnil.

To všechno znamená rozvoj. Ješt do nedávná

mívali jsme primitivní noviny, jejichž náklady byly

smšn nepatrný. Ped léty etl ve vtši ddin
noviny pan fará, ídící uitel, poštmistr, léka,

vtší rolník ... a dnes jich tam dochází sto i více

exemplá. A v Praze samé nebývá vlastn

o mnoho lépe, — vždy bývalo známkou jakési

vtší inteligence, ba i blahobytu, odebiral-li nkdo
noviny. A dnes? Kdyby na sl nebylo — noviny

musí být.

Žije podnes dost noviná, kteí by dovedli

vypravovat zajímavé vci o tom, jak se kdysi no-

viny dlaly. Nebožtík Fr. Simáek-Blák sedával

v redakci »PosIa z Prahy* s jedním spoluprjcov-

nikem, a dnes máme redakce, v nichž je dvacet

i vice redaktor zamstnáno.

Jsou i dvoje šichty — jedna skupina redaktor

obstará poledníky, druhá pichází k veeru, aby

zpracovala materiál pro ranní list. Noní služba

v každém denníku patí k nejzodpovdnjším.

V plnoci mže dojíti zpráva o dležitém pevratu,

o svtodjné události, o úmrtí muže, jenž ml sv-
tový význam, a to vše musí býti glossováno. Ješt

dlouho to bude trvat, než vymrou žurnalistití mo-

hykáni, kteí byli pravými novináskými vševdy.

Dnes psal úvodní lánek o vnitní situaci poli-

tické, zítra o kanalisaci neb o jatkách, pozejití

o njaké chorob, hned na to o umleckém zjevu,

o sociálním postavení uitelstva, pak zase teba

o krovci, neblahém a zarputilém škdci les. A to

vše mlo ovšem nejen svou uhlazenou a vybrou-

šenou formu, ale musilo i obsahov vyhovovat,

aby to mohl peísti i odborník.

Dnes ovšem je vše jinaí, podobné lánky ob-

jednávají se u znalc, nebo je

píší lenové redakce, kteí vc
výborn znají a studiem asových
námt se bedliv obírají.

Každá redakce má své odbory

a vyškolené pracovníky. Za po-

pelku mezi nimi považován bývá

obor lokální. .-X je poád ješt

nejdležitjší. Denní list bez vý-

borného, Prahy a její spolenosti

znalého reportéra není myslitelný,

není možný. Vtšina tená vy-

hledává naped drobné zprávy.

Skoro všichni starší novinái eští

zaali svou žurnalistickou kariéru

jako lokálkái.

Dr, Vilém Ryba a zesnulý re-

daktor národního hospodáe »Ná-

rodních List « Dražák, stvoili

instituci pražské novináské bursy,

bez které by dnes sotva lokální

zpravodajství bylo zorganisováno

ke spokojenosti tenástva.
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Lokální referát — íkával zesnulý chefredaktor

»Hlasu Národa« Dr. Josef Hubaek — je žaludkem

denního asopisu. Dobrým lokálkáem musí prý se

lovk narodit jako umlcem nebo zpvákem. Proto-

typem jejich ziíistane nebožtik Seidl z »Národnich

List«, kdysi senior a nejsvdomitjší len novi-

náské bursy. Bývala bursa jenom jedna — dnes

jsou dv. Poet denník se takka zdvojnásobil a

lokálkái rozdlili se ve dv skupiny, jež pracuji

zcela nezávisle a samostatn.

Novináská bursa není niím jiným, než sbraem
místních událostí. Mýlil by se, kdo by se domní-

val, že oznaení toto zahrnu;e jenom všední denní

píhody. Lokálkáský odbor je neohranien. Pati

do nho vražda i referát o zahájení výstavy, poli-

ceini, nemocniní, radniní raport, politické i od-

borné schze, zprávv o stavebním ruchu, zkrátka a

dobe, jak íkají lokálkái, všechno, mimo úvodní

lánky, feuilleton a inseráty. Lokální referent den-

ního listu, nezastoupený na burse, je malomocný.

Musí sám a sám všechno obstarat, od ranního úsvitu

až pozd do noci bhat a jezdit po Praze . . a pece
jenom mu nco vždy chybí, tenái to postehnou a hned

se ozvou. Není naprosto možno, aby registrování

všech tchto asových událostí a píhod molil za-

stati jeden nebo dva lidé a proto se lokálkái sdru-

žili ve spolenost, jejíž každý len má na starosti

uritou sféru. Novináská bursa má dnes svou za-

jímavou a pestrou minulost. Je to cosi jako kor-

porace, jež má svoje stanovy, teba nebyly napsány

a schváleny. Má svou autonomii a ob as bývají

v ni i malé bouky- Stávalo se také, že zasedala

na soudnou stolici, a že provinilce vyluovala ze

svého stedu. To bývala pro postiženého nemalá

pohroma. Bursa si postavila hlavu, nechtla vzíti

do svého centra nástupce, kterého redakce ustano-

vila . . a tu nezbylo vylouenému lokálkái než

konkurovati s celým sdružením a lokální referát

zastati tak, aby redakce nemla píin
k nespokojenosti.

Denní listy mají ovšem snahu, aby

mly ve svých sloupcích nco apart-

niho, nco, co není ve druhých a-
sopisech. Zpráva taková zove se sólo-

kaprem*, a protože není snadno vzác-

nou tuto rybu uloviti, bývá zvláš

a dobe honorována. Podaený »sólo-

kapr* strhne pozornost celé Prahy

na list, ten se jím pyšní, zastíní všechny

ostatní a to ve dnešní záplav novin

nco znamená. Nkdy se ovšem s ta-

kovým sólokaprem pestelí. Ped léty

pihodil se lokálkái denního listu

lapsus, o nmž podnes v zasvcených
kruzích asto se stane zmínka. Na
vyšehradské citadele zaali stílet na

znamení, že se na Vltav ledy hnuly.

Novináská bursa práv zasedala.

V minut bylo v pokojíku prázdno

a reportéi uhánli k pobeží. Tam

zaslechl noviná hrzostrašnou zvst. Kdesi u Mo-
dan pokusil se dlník pejíti Vltavu ve chvíli, kdy
se led hnul. Nedbal prý výstrah, skoil na ledovou

kru, peskakoval s jedné na druhou — až uprosted

eky nemohl dále, musil zstati na osamlé ke, jež

s ním uhánla div ku pedu. Nešastník, jenž ml
prý lucernu s sebou, mával ji nad hlavou a zoufale

volal: »S Bohem, pozdravujte mou ženu, moje drahé,

nešastné dti.« Na behu lidé lomili

rukama, hlasit se modlili, — ale ne-

šastníkovi nikdo nemohl pomoci.

»Já jsem Valta z Modan« — sly-

šeli lidé chraptivé zvolání — pak vše

umlklo — lucerna shasla — Valta

zmizel v prohlubni.

Noviná vše vypsal, vylíil zoufalý

zápas ohroženého a druhého dne ráno

s náležitým sebevdomím pijal mimo-
ádný honorá za sólokapra, jenž po

celé Praze vyvolal nehoráznou sensaci.

Ale bda . . . stal se strašný, stal

se hrozný malheur. Na rodinu Valtovu

se zaalo vybírat, do Modan dochá-

zely peníze z Prahy a z rzných míst

v království — a peníze vraceny, po-

nvadž ani v Modanech ani v okolí

o Valtovi, o vdov a o nešastných

sirotcích nebylo ani vidu ani slechu.

Vyšlo na jevo, že všechno bylo vy-

bájeno. Hoši kdesi u Zbraslavi udlali
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na led snhuláka, do jedné ruky mu dali klacek,

do druhé starou lucernu, kterou na silnici našli,

rozsvítili v ni svíku a ekali, až milého snhuláka
ledy posthuji ku Praze. Doputoval až do Modan,
kde ze snhuláka uinila fantasie Valtu z Modan
— a ubohého novináe by to bylo málem pipravilo

o existenci . . .

Pražan má ranní i polední noviny a veerní

list. Pausy nejsou znané — ale stane-li se nco,
co vzbudí všeobecné napjetí, musí dostat zprávu

o njakou hodinu drive do rukou. V takových

zvláš rozrušených dobách tisknou se mimoádná
vydáni. Pokud se pamatujeme, zpsobila po celém

svt nejvtší sensaci královražda v Blehrad.
Cist pražskými sensacemi byla aféra svatováclav-

ské záložny a run na eskou spoitelnu. Noviny

šly na draku po nkolik nedl — novináští re-

portérové mli sólo a skorém každého dne njakého
sólokapra.

Touha po sensaci nakazila už i venkov. O ve-

liké, svtem hýbající události, o sensaní píhod
pražské zaletí zprávika do nejvzdálenjších a nej-

odlehlejších míst. Konduktéi, cestující, telefony,

motocyklisté a v poslední dob už i automobilisié

roznesou ji po svt a ze všech konc královsivi

objednávají se telegraficky a telefonicky vtší zá-

silky novin.

V rozrušených dobách zaneJbává tená ve svém
asopise všechno ostatní. Sebe lepší feuilleton, sebe

dkladnjší lánek ho neupoutá. Za to v dob
klidnjší pete si svoje noviny od záhlaví až do

toho zodpovdného redaktora. Nejvtší náklad mají

nedlní ísla, a je charakteristickou známkou jejich

zábavná píloha, které musí redaktoi vnovati
slušnou péi. Piln se tou a obsah jejich zdoko-

naluje se stále, a pílohy jist nabudou jednou
velkého významu u nás, i literárního.

Noviny bývají zvány sedmou velmoci. Staly se

jí skuten. Až do nedávná mla denníky jenom
Praha — dnes už má denní list i Plze. Praha

ukazuje svj rozvoj i ve svém novináství. Když
se zakládal spolek eských žurnalist, byla honba
po lenech. Dnes už má spolek vážné starosti, jak

zajistit nároky tch, kdož nabývají práva, aby do
dležité této stavovské instituce byli pijati. Ped
nemnohými lety mívala redakce denního li^tu kum-
bálek, v nmž u jednoho stolu sedl redaktor, u

druhého administrátor, u tetího e.xpeditor. Dnes
máme novináské velkozávody, redaktoi mají své

pracovny, v administraci je tolik úedník jako ve

velké bance a v expedici je zamstnána celá ar

máda pracovních sil, a podnik sám má svj vlastní

palác.

Popelka rozbila svj oíšek a vystavila na odiv

svoje bohatství. — •— — Žerotin.

— Pednášky Paížské Svobodné školy vd
politických v Praze. Známý a Cechm tak sympa-

tický publicista francouzský p. René Henry za-

vítá v listopadu t. r. do Prahy, aby zde uspoádal

jménem Paížské Svobodné školy vd politických

(xole libe des sciences politiques) nkolik ped-
nášek. Povst proslulého ústavu paížského jest

píliš zvuná a jméno conférenciera p. René Henry

v kruzích politických a novináských ve Francii

i u nás jest píhš již známé, než aby nám bylo

teprve potebí poukazovati na význam tchto ped-
nášek pro naši intellinenci, zejména též pro stu-

dentstvo.

Z té píiny spolek Máj ochotn ujal se poádání

tchto pednášek, z nichž první bude konána dne

11. listopadu. První pednáška bude se týkati

»vlasti francouzské* (Le pays de France), druhá

(dne 14. listopadu) obere si za pedmt >Djiny

Francie« (Histoire de la France), v tetí podá se

obraz ^Francie dnešní« (la France aujourhui)

a v další pednášce pohovoí se o Francii a Slo-

vanech, zejména eších. Studentstvu eskému bude

mimo to poskytnuta píležitost ješt podrobnji

seznámiti se s historií, programem, zaízením a úelem
Školy vd politických v Paíži, jež byla vzdlala

tolik znamenitých hlav dnešní Francie a z jejichž

zdroj erpali vzdlání mnozí pední politikové

a žurnalisté i zemí mimofrancouzských. E. C.

-^ Logika srdce. — Záhada. Dv novinky Ná-

rodního divadla. Prvni práce — aktová veselohra,

kterou francouzsky napsali R. de Flers a G. H.

de CaiUavet— je novou parafrasí staré pravdy,

že hlupákové mívají u žen nejvtší štstí. Dobrá

polovina kusu je k smrti nudná. Takovým hrám

se díve íkalo, že jsou konversaní — nyní

se nazývají literárními, aby se toto slovo práv
tak sesmšnilo jako povstné fráse o umlec-
kosti a neumlcckosti. — Zahráli si pani

ervená, pan Kafka a pan Wiesner. Hráli

všichni s ohnm, ale francouzský kolorit — ímž
se kdysi honosívala eska scéna — zachycen

nebyl. — V pekladu jsme zaslechli nkolik zlo-

in spáchaných na ubohé mateštin.

»Záhada< od Pavla Hervieu je divadeln

úinná hra. V noci na zámku pán z Gourgi-
ran (p. J. Vávra a p. Želenský) otvírá

nkdo závoru u dveí vestibulu z vnitku. Ze služeb-

nictva to nikdo býti nemže. Když je za tmy po-

lapen v dom mladý V i v ar c e (p. Hašler), padne

hrozné podezení na ženy obou šlechtic. Je to
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l.éonora (sl. Dostálová) nebo Gisela (paní

Laudová)? Ob zapírají — Vi várce popira, že

pišel za ženou. Ale prchne a blízko zámku se zasteli.

Manželé postaví se ped své ženy a pátrají, jaký

dojem uiní zpráva o jeho smrti na n. Prozradí

se Léonora.

Dvouaktové toto drama nebylo dobe v nkterých
ástech obsazeno. Sl. Dostálové role neleží —
rozhodn mla býti dána pí. Benoniové. Pro
byl p. Vojan nevýhodn e.xponován v úloze

starého markýze, je nepcchopitelno. Také nastudován

nebyl kus dokonale. A v prvním aktu se opt
mluvilo lak šeptem, že bylo z toho v hledišti roz-

ilení. Když pí. Laud o vá svým sonorním orgánem
dostala se k slovu, zstávajíc píese všecky —
jinde bohudíky již pežilé— fráze o »modernosti« ticha

v mezich elegantní intimity, takka jsme si oddychli.

Její výborná srozumitelnost mla píjemný následek,

že všichni o njaký schdek pak mluvili hlasitji.

O Žn, V. Jansv obraz, zakoupený za 500 K
jako první cena pro pedplatitele Máje — jimž

bude zdarma rozdleno losem umleckých dl
za 3000 K úpln zdarma — byl v minulém ísle

Máje reprodukován.

O Ze školského ovzduší píše se nám : V našich

školách odehrávají se asto bolestná dramata,

o nichž se nikdo nerozepíše. V poslední dob za-

chvl mnou pípad, kterého by si mly všimnouti

kruhy povolané. Sledujete eský život kulturní,

pineste — prosím — tuto ukázku z mrtvých zá-

tok pedpisové upílišenosli. Do pražského gym-
nasia chodil žák, který s prospchem studoval,

tak že se dostal šastn do kvarty. Ale na jae
letošního roku klopýtl o nešastnou matematiku.

Dostal známku nedostatenou — poprvé za tyi
léta — a to mlo pro nho následky tragické

Ztratil osvobození od školního platu, a protože byl

synkem chudiké, nemocné vdovy, která nesehnala

školní plat pro II. pololetí — také podporovací

fond ústavu nesmí pomáhati žáku, který nedostail

— musil hoch jinak nadaný a pilný opustiti

gymnasium. Ale chuas nebyl ješt dosáhl trnác-

tého roku, a proto musil jinde vyhovti pedpism
o docházce školní. Ale na mšanskou školu jej

nepijal pan editel, ponvadž neml na vysvdení
gymnasiálnim známky z kreslení — proto musil

kvartán do páté tídy obecné školy, aby vy-

hovno bylo pedpism. Nescházelo než aby se

tam byl shledal s hochem, kterého souasn vy-

uoval. A teprve na konci školního roku dostal

tento kvartán propouštcí vysvdení ze školy

— obecné.

Ruce tolika paedagog dotkly se osudu tohoto

mladíka — vesms se jednalo dle zákonitých ped-
pis — jak bolestno, že z toho nevznikla jiná pout

než tato trnitá

!

D Závt. Tisíce lidí bezdtných a bez blízkého

píbuzenstva umírá — závt po nich se nenalézá.

BuJ stálými odklady zavinili, že nedošlo k jejímu

zhotovení -- nebo závt nedostatené uložená bývá
rychle niena tmi, jimž pekážela. Jmní pichází
do rukou lidí, kteí o zstavitele se nikdy teba ne-

starali nebo dokonce stane se veselým ddicem
vždy k snídaní pipravená pokladnice eráru.

Poslední dobou množí se u nás velké vlastenecké

odkazy. Ale i pi nich bývá vidno, kterak význam
štdrosti své dobí lidé zmenšují neobyejnými pod-

mínkami, výhradami, klausulemi a výjimkami. Pa-

matuje se na mnoho úel a následkem toho místo

mocného proudu rozbíhá se živá voda dobrého
úmyslu v pouhé krpje, které výživn nezalévají,

nýbrž jen na nkolik okamžik rosou skrápjí.

Odkazem má býti pamatováno na jeden velký

úkol. Závt má býti jasná a struná. Jedním z nej-

krásnjších píklad takového velkodušného odkazu
mže nám býti markýz Raffael de F"errari, který

odkázal rodnému svému mstu Janovu dvacet
million lir s prostým povelem, aby za tento

peníz rozšíen byl janovský pistav.

Tento slavný in prozíravého muže pinesl Ja-

novu zisk, který má ceny tisíc million, nebo
penzi markýzovými vybaven pislav tak skvle,
že Janov stává se dnes již pro tuto výhodnost
prvním pístavem stedozemního moe. Mstu Janovu
tolik prosplo vybudování dokonalého pístavu, že

mohlo vnovati na další zlepšení jeho v posledních

letech ješt 45 million lir.

Kdyby byl markýz de Ferrari napsal závt na

celý arch, nebyli by se asi advokáti od roku 1877
ješt dohodli o pravém významu jejího znní . . .

;s Sdruženým divadlm východoeským mže
se prorokovati úspch. Pedplatitel na první stanici

— v Hradci Králové — pihlásilo se p. editeli

Lacinovi tolik, že opatrn další pijímání jich za-

stavil. Byl by hrál prý jinak jen pro abonenty,

a to se mu nehodilo do obchodní kalkulace. Ale

stýská se již, že zanedbává pvodní repertoir, a že

opera má pevahu. Soubor herecký se chválí.

^^AloisJirásek: Rozmanitá prosa. Obrá-
zky a studie. Ticátý teli díl Sebraných spis
Jiráskových, vydávaný Ottovým nakladatelstvím,

obsahuje jedenáct lánk, kieré vhodn vystídaly

pedcházející díly velikých prací F. L. Vk, U nás

a Bratrstvo. Také ty drobné skladby mají všechny

stkvlé vlastnosti Jiráskova pozoruhodného a ne-

únavného tvoení. Vedle novellistické Ballady z ro-

koka a Starosvtského obrázku nejvíce budou te-

náe zajímati studie Na dobanské fae, Tomáš
Famfule, švališér, pak Z pamti eského dstojníka

a Z » nekrolog* MDra Jana Theobalda Helda.

V nich jasným svtlem ozáena jest doba, ke

které jest také pipiat Jiráskv mohutný F. L. Vk,
doba to sedmnáctého a poátku osmnáctého století,

kterou spisovatel tak velice si zamiloval. Kdo si

pete Jiráskovo vroucí líení a pozná z nho
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osoby, které v oné dob sknien žily se svými

krásnými city a smýšlením, jist bude velice pohnut

a oživí i utvrdí si v srdci vlastenecké povinnosti.

To jest znamenitý liinek, a že jej Jirásek zpso-
buje svými knihami, zasluhuje si našeho upímného
uznáni i vdnosti. Ds.

-- Josef Jan Svá tek : Za oceán 1 Causeri e.

Po své práci Cestou na Spicberky spiso-

vatel vydává popis své pouti americké. Není to

cestopis ve skuteném smyslu slova, nýbrž spíše

rozmarné a zábavné líeni píhod, osob i vcí, jež

na cest z ech do Ne\v-^'orku a zpt míhaly a

otáely se kolem osoby autorovy. tenái však

nepekáží, že spisovatel zhusta sousteuje na sebe

jeho pozornost. Dobe se lo snáší s látkou i se

zpsobem vypravováni, které jest svižné a, jsouc

místy oživeno humoristicky, také zajímavé. Do líeni

jest vsunut milostný románový dj, jehož kapitolky

iJmrn a výhodn se stídají s popisem ži\»ota na

veliké plovoucí lodi a se strunou, než rázovitou

kresbou hlavního zaoceánského msta, a nelze po-

tlaiti doznání, že kniha vzbuzuje ve tenái urité

a živé pedstavy toho, co líí. Nepochybujeme, že

spisovatel dovedl se také touto knihou zapsati

v píze svého toucího obecenstva, a zejména že jí

potšil své pátele. Ds.

-=^Léon deTinseau: Tajemník paní vévod-

kyné. Kniha, mající nejednu známku novodobosti,

pi níž neschází již ani automobil, a pece jakoby

látka její erpána byla z onch zlatých as, kdy

kvetl romantism a kdy dobro bylo odmováno,
za zlé pak picházel zasloužený trest. Nebýti sviž-

ného, moderního slohu a známé duchaplnosti,

která jest pýchou zejména francouzských spisova-

telv, ani bychom nevili, že máme ped sebou

dílo posledních let.

Je to románek dvou mladých srdcí, jednoho,

které by bylo málem zbloudilo, a druhého, jež

odloueno nyje a trpí, románek hezkého mladíka

a roztomilé díviny, jimž na konec po nedlouhých

citových zkouškách dopráno jest vejiti v blažený

satek manželský. Kniha te se zcela píjemn, a

jsme pesvdeni, že se bude líbiti prostodušným

tenám a zvlášt tenákám, tebas dopisová

forma její jest již zastaralá a nebývá oblíbena.

Vyšla ve Vilímkov knihovn, a peklad opatil

neúnavný J. J. Benešovský-Veselý, jehož nkteré

práce vycházejí dosud, akoli za nimi již se tmí

pekladatelv hrob. Ds.

OniCW L DALI

- José Maria de Hercdia. Na svém staieku

u Paíže zemel prav tento slavný francouzský

mistr znlky, vynikající básník. Básník í-Trofeí',

z nichž ukázky k nám prvn uvedl mistr Jaro^lav

Vrchlický a jež pozdji peložil a ve »Sborniku

svtové poesie« vydal Jan Spail-Zeranovský. He-

redia narodil se na Kub v La Fortuna Cafeyro r.

1842, studoval v Paíži, zejména jazyky klassické,

a toto studium pímo klassicky zase projevilo se

pozdji, kdy porznu a v dlouhých intervallech

poaly se v pedních francouzských literárních

listech objevovati jeho sonety. Jimi vyšvihl se

rázem Heredia na nejvyšší vrcholek poesie parnas-

sistní, ba pedil v mnohém samotného Leconta de

Lisle.

V precisní a tsn omezenou formu sonetu do-

vedl básník vdechnouti tolik života a žhavé orien-

tální krve, že tžko tu hledati rovnocenného pendantu.

Verš Herediv je barvitý a leskne se jako vybrou-

šená ocel. Je klassicky stavn, je pln vzruchu a

vášn. Slova jeho hrají barvitými leiky, jsou vy-

bran vzácná a suggíStivní. A celek oddechuje

kulturním nebo krajinným zladnim dle toho, jak

káže obsah. »Trofeje« sebrány byly v knihu teprve

v jedenap.idesatém roce básníkova života. Je to pt
znlkových cykl (»Kecko a Sicílie*, »kim a Bar-

bai<, »Stedovk a Renaissancei, »Orient a Tropy«

a » Píroda a Sen), vedle nichž obsažena je tu

i »Romancero« a epický zlomek ^Dobyvatelé

zlata*. —
Ve svých »C'ontemporains« o praví Herediovi

Lemaitre: » Každý sonet jeho pedpokládá dlouhou

pípravu, aby basnik žil celé msice v krajinách,

dobách, ve zvláštním ovzduší, jež ta dv tyverší

a ta dv tíverší kísí. Každý z nich zahrnuje

i mnoho vdy i mnoho snu. Takový jeden sonet

zavírá celou krásu uritého mythu, celého ducha

urité doby, celou malebnost urité civilisace.« —
Krásnou studii o Herediovi, již ho uvedl i do

eské literatury, napsal Jaroslav Vrchlický ve knize

• Nové studie a podobizny <. .?.
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Jos. v. Sládek.
Jeho život a. dílo. K šedesátému výroí jehi> narazení.

V Americe dozníva-

la krutá válka od-

štpenská, vede-

ná za myšlenkou od-

stranní otroctví, a

Evropa byla plna kva-

su a mrak. Mraky ty

strhly se nejpr\-c \-

Holstj'n a brzy na
to u ná?, kde r. 186fi

vykrvácelo tisíce e-
ských synv boji proti

Prusku. Bojováno bylo

v Itálii za myšlenku
jednotného království

italského, blýskalo se

na Balkán. eský ná-

rod stál v rozhodné
opposici proti vládám
vídeským, zakládány
spolky, konány hluné
tábory, uspoádána
velkolepá manifestace
probuzeného národní-

ho života slavností po-

ložení základního ka-

mene k Národnímu di-

vadlu, do Prahy pe-
váženy slavnostn ko-

runovaní klenoty a
živeny nadje na ob-

novu samostatnosti eské, aby
byly utloukány persekucí tisku,

eských redaktorv, exekucemi

Jos. V. Sládek

rázem zase

žalaováním
vojenskými.

Za takové doby po-

al literární innost
svou Jos. V. Slá-
dek, jenž narodil se

27. íjna 1845 ve Zbi-

roze a absolvovav na
akademickém gymna-
siu, studoval filosofii

na universit Pražské.

Živý ruch vel kolem
nho, myšlenky svo-

body politické a lidské

volnosti plno bylo ve

vzduchu, vysoko bily

vlny národního roz-

machu. Nemohlo to

zstati bez vlivu na
jeho tvorbu a nez-
stalo. Sládek, jehož

jméno objevuje se

prvn ve Svtozoru
r. 1867 (Ptáe, Dum-
ka, Zpov), zpívá

písn volnosti a boje

za svobodu. Jeho píse
»jako dravý sup chce

se vrhnout na tyrany<.

ívoku 1868 staví se

v elo nového literár-

ního podniku, alma-
nachu Ruchu, jímž

hlásí se k životu nová generace literární, pro-

niknuta stejn jako on myšlenkou svobody a

národnosti, pokroku a rovnosti sociální, a za-
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hajiije Mlmanach ten vroucí apostrofou vlasti

(Tob), jejíž verše zvedají se k silnému pa-

thosu :

Ha — píse, píse jen ? — Pi boží hnv I

!

Uštvali T, jak la hon ps a hoch;
vyssáli T, jak upír spících krev.

zhyzdili T, jak barbar eckou sochu
;

a stupili tu mrtvolu tvou sklanou,
že sníh by zkrva\-l nad takou hanou,
a my? — nám staí vrkající zpv!!

A tato horoucnost citu vlasteneckého, toto

zanícení pro nejsvétjší statky národa, jeho
jazyk a svobodu, neopustily Sládka již nikdy.
Jinde tak plný nhy a snivosti, ve vcech ná-
rodních jest tuhým kemenem, z nhož vyle-
tují jiskry, aby roznítily požár. Tu jeho nota
zní plamenn a div, odvážn a neohrožen,
budí vzdor, vdomi síly a hrdosti, volá k boji,

burcuje spící.

Je malá ta má otina,
tak maliká, tak rozrytá,

div neroznesla už ji v svt
ta nepátelská kopyta.

zateskní si, ale v »Irských melodiích^
volá již smle: »Vy pušky máte, my jen holé
ruce — my právo jen, vy máte násilí.* A jinde

:

»Je proti nám kdo není s námi — a jediný
by vlas to byl — kdo v nepátel jej složil

chrámy, — to krev už není z našich žil.«

Velikých lidí potebujeme, kteí umjí z celé
duše milovat a nenávidt, celých muž, vzdor-
ných hlav a horoucích srdcí! Není u nás bás-
níka, který by plamenji byl oslavil pevný
karakter, který by byl skvleji ozáil ideál

mužství. R. 1877 volá své »Blíže k sob!*
a »Ku pedu!< bratím, jdoucím v svatou
válku » starou cestou po Balkán za krev bra-

tí, popel dd a za volnost Slávských sntí
a za volnost všechnch lidí«. »Kde kivda,
tam ji elí muž a kdo je baba, ten si služ,

však muž se nepoddává!« horlí v básni
»Orel« a »ta hrouda, kde padne hrdina —
zas jednou hrdinu zrodí!* tší jeho »Píseií«.
R. 1 880 za Karlem Sladkovským
mužn zalkal

:

Do temnot žalá jsi eskou nesl pýchu,
z temnoty žaláe jsi eský nesl vzdor,

a eská est když všem už byla k smíchu,
ty zahmrs ji pes hradbu eských hor!

>Nás spasí jenom skutky, žádná slova,« upo-
míná jedna z jeho krásných eských znlek
(Sluncem a stínem) a nad nás, již kupíme
slova na slova, knihy na knihy, stokrát vtší
jsou mu ety divoch, již s láskou k vlasti

proti dlm bží. A ješt v poslední jeho knize
V zimnímslunci, v té sbírce klidné, usm-
vavé podjesen, hímá to pojednou

:

Uub anebo teslicc,

drž se pdy, kde jsi vzros,
zlomí-li t vichíce,

žiKs jak muž — a to je dost.

A tak všemi jeho kn hami jako zlatá nit vlní

se to jeho >býti mužem«, mužem železné
pevnosti a zlatého, ryzího srdce. A jeho slovo
má sílu, chytá a podmauje, cítíte, jak hlu-

boko leželo na dn jeho srdce, je proháto
vášnivým jeho žárem, zní rázn a mocn jako
úder zvonu, a neumlkováno a nehledáno, do-
padá ranou perlíku. I drsn a skoro píke
zazní to nkde, ale psobí to vždy mohutn.
Tak promluviti umí práv jen on a nikdo
jiný-

Mnoho k této strun lýry Sládkovy pispl
také pobyt jeho v Americe, kam odebral se

na dva roky 1869- -70. Zde, kde svedeny
byly nejvtší boje za svobodu polit ckou i lid-

skou, nauil se vážiti si mužné statenosti
a neohroženosti, zde z knih i života nadý-
chal se jiného, svžejšího vzduchu. Nebyl to

prázdninový výlet, byly to dva roky krušné
práce a strádáni (sem tam nco napovdl
ve svých vzpomínkách a cestopisných obráz-

cích v Lumíru), ale prohloubily jeho životní

názor, zocelily jeho energii.

S mnohými zkušenostmi, s dokonalou
znalostí anglitiny (pekládati z ní poal Slá-

dek již ped svým odjezdem; kusy Byronova
Korsara v jeho pevodu pinesly již Kvty
r. 1867) a vedle jiných prací s lahodným pe-
kladem Longfellowova H i a \v a t h y, jejž po-

al a dokonil na farm hanáka Nechuty-
Trávníka u jezera Michiganu, vrací se Slá-

dek do Cech. Pojímá za cho nevstu svou
Emilii Nedvídkovu, stává se lenem redakce
Národních list (kde vytrval pak až do roku

1875), r. 1871 jmenován je profesorem angli-

ckého jazyka na eskoslovanské obchodní
akademii v Praze a záhy též ujímá se s S. B.

Hellerem ^ vydavatelství Lumíra, jejž redigo-

vali Sv. Cech a Otokar Hostinský. Nj'ní také

chystá se k vydání své první knihy verš,
avšak nežli kniha vyjde, umírá v srpnu roku
1874 mladá žena jeho Emilie, a rána ta uvádí

Sládka v bezmezné zoufalství.

R, 1875 vychází první jeho knížka verš
s prostým názvem Básn nákladem Grégra
a Datla v úprav knih anglický'ch, vnována
památce jeho ženy. Celkový ráz knihy je ele-

gický. Vyznívá tu stesk po domov z dob,

kdy dlel za oceánem, po nevst i matce, hlu-

boká bolest nad naším národním úpadkem,
trpí tu mladá rozervaná duše rozporem sku-

tenosti a ideál, plná soucitu s nešastnými
a vyhlazovanými^ (Na hrobech indián-
ských, Písa, Život), plná rozhorlení proti

kivd a útisku. A poslední stránky knihy

98



roník IV. M A J ÍSLO 7.

jsou jeden zoufalý kvil za mladým, sotva
rozkvetlým a tak rázem zmaeným štstím.
Forma prosté, srdené písn pevládá a lyri-

cký ráz knihy zpestuji jen dv ti ballady.

Jedno je hned pi této knize jisto, vystupuje

tu individualita, básník neobyejné hloubky
citové. A již sám tak byl založen, a nauil
se tomu od básníkv anglických, není mnoho-
mluvný, myšlenku podává zhuštn, výraz
jeho je prostý, ale veliké jadrnosti. plnosti a

síly. V snaze po koncisnosti stává se nkdy
až nejasným, jazyk pizpsobuje si své po-
teb, užívá licencí a tvoí si nová slova bás-

nická, jež rychle se ujímají, ale gramatikáe a

brusie uvádjí v zoufalství. .-\ jednotlivá í-
sla knihy jsou tak svrchovan poetická a

krásná, že dnes psobí stejn neodolateln
jako ped lety.

Dva roky po vydání Básní stává se Slá-

dek sám majitelem a redaktorem Lumíra,

shromažuje kolem sebe všecky nejlepší ta-

lenty literární, jimž jde o pokrok v umní a

literatue, dopává hojn místa ukázkám z li-

teratur cizích, horli proti literami úzkoprso-

sti, elí títokm protivných tábor, jimž nová
škola zdá se býti nenárodní, kosmopolitickou,

a povznáší list k umlecké výši i oblib, jaké

nedostoupil a jaké netšil se od té doby u nás

žádný list belletristický. Celní spolupracov-

níci jeho tvoí pevný »kruh Lumíra « a patí
k nim vedle Jar. Vrchlického Fr. Herites, Jul.

Zeyer, Jan Lier, Jamot a j. Ze starších pi-

spívají sem Jan Neruda i Adolf Heyduk, Ja-

kub Arbes, Soie Podlipská a j . a mladší po-

kládají si za est, míti uveejnnu práci v Lu-
míru. Je to jako posvcení, uznání jejich ta-

lentu a umní, nebof v Lumíru pstuje se kult

ryzí formy a mí se písným mítkem zí-

skaným na dílech literatur svtových. Sám
Sládek hojn lu pekládá z básník i novel-

líst anglických, amerických (Bret Harte),
španlských i ruských.

Práce redaktorská i pekladatelská odnímá
mu asu k vlastní tvorb, ale kdyby ani tomu
tak nebylo, neni psavým, píše jen z vnitní

poteby, v chvílích posvcených, ale pak za

inspirace teba dnem i nocí v horeném na-

ptí a v jediném dechu. Tak pozvolna roste

druhá kniha jeho básní a vychází s názvem
Jiskry na moi nákladem Militkého a

Nováka v Praze r. 1880. První dva cykly jsou

tu dozvuky posledních stran Básní, nálady

ješt chmurnjší a bolestnjší než díve. Smrt
milované ženy urvala mu všecko, není pro

nho útchy, není úkoje, jen umít chce se

mu a usnout. Oh, blaze Bohm. Havlasovi,

že umel tam v dáli — tak mlád (pekrásná
báse památce Havlasov), život jest jen

prázdnou hrakou (Don Inez) a

Tnichu si Zasníme, chvilku jsme šastni,

trochu se milujem, chvilku se mámo,
trochu si zboíme štstí své vlastní

a potom na vky s liohom si Jám,
pranic víc.

Jaká beznadj, jaký smutek ! A jsou tu í^la
ješt zjitenjší, vášnivjší bolesti a práv v té

horoucnosti citu nesmírné jímavá a krásná.

Z nejkrásnjších zdály se mi vždy zejména
A n d a n t e (k motivu Beethovenovy sonáty)

a Klidn spi. Tetí cyklus knihy je vla-

stenecký, a tvrtý obsahuje adu kratších bal-

lad a romancí. Ballady jeho nemají tajemného
a duchového apparátu ballad Erbenových, jsou

to drsné píbhy ze života, vyprávné asto
s dramatickou živostí, pi nichž Sládkova
charakteristická jadrnost a strunost, plastika

a síla výrazu pichází výborn k platno-

sti. A kde se vzal, tu su vzal, najednou mezi
chmurnými tmito látkami ozval se poprvé
humor ve Farái z Podhoe. A v cyklu

posledním jasní se obzor básníkv již vi-
hled, vrací se mu nadj a víra v život. Druhá
cho básníkova Marie (rod. Veselá) zasedla

jíž u jeho opuštného krbu, nad nímž vzná-

šejí se znova sny o štstí.

z tvých ader dýchá pokoj

a mír z tvých stinných as —
jen blíž mne pitiskni k sob',

a vím, že jsem šasten zas.

Po roce již vychází (r. 1881) tetí kniha jeho

básní Svtlou stopou (s dedikací ^Své

Marií*), kniha tžkého zrna, klidná a vyzrálá.

Štstí a pohoda dýchají tu z pekrásné Jarní
písn a z nkolika jiných vroucných slok,

ale celkem subjektivnost ustupuje tu do po-

zadí, básník ve štstí svém nechce již zpívati

o sob, vzpomíná radji uhntených, osielých

a trpících, kreslí šastnou rukou vtší i menší

obrázky ze života a noí se v snivé pemí-
tání K hloubce citu a síle výrazu pidružila

se hudba verše a plastika a jemnost slova,

k vroucnosti lyrika pojí se klid umlce, mizí

nejasnost a mlhovitost, vše prodchnuto a pro-

vanuto je náladou lásky a smíru. Jsou zde

pravé perly lyriky erotické, náladové i kon-

templativní a je tu nkolik ballad a obrázk
vzácné ceny. Jmenuji jen Plnoní zvony,
Toíce, Hvzdnou noc, Pap, Po
hvzdných paprscích. Své žen a

Život. Rozmar a vtip zasršel v Ritorn cí-

lech, satira šlehla v nkterýcn romancích.

Z vtších celk (idyll) úinný je Jan Lama,
a upomíná tónem ponkud na Tennysonova
Enocha Ardena, krásná místa má Anna Po-

to ká, okouzlující je Imogena, originální

motivem i provedením jsou Hodiny a pro

Sládka nejcharakteristitjší jsou tu Kama-
rádi s tou cituplností a srdeností dvou
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starých srdcí v píbhu o oddanosti a vr-
nosti ženy a pai< báse Na podhradí, taií

cele Sládixova tím vzdorem a na konec zase

soucitem starého chalupníka.

Již v »Jiskrách na moi* a »Svtlou sto-

pou* setkáváme se s nkterými sonety Slád-

kovými. Než roku 1883 vydává jich .Sládek

celou knížku s názvem Na prahu ráje a

s hrdým mottem z Emersona: »Clovk si své

místo vybojuje." Pirovnal jsem kdysi sonet

Kollárv k chrámu, Vrchlického k paláci a

Sládkv ke dvorci, »le z pevné žuly, dubo-
vého trámu,* a ješt dnes nepipadá mi nic

pípadnjšího. I v této form je Sládek svj,
vždy celý a osobitý, vroucí, hluboký, tvrdý

a rázný, neezá a neklíží, nýbrž tesá z hru-

bých balvan, jedním, dvma slovy vystihuje

celé osudy, nkolika rty celé djiny. Plny
slunce jsou tu jeho obrázky mezi dtmi, plny

živosti a humoru venkovské figurky (Muške-
ty r, Sedlák Louda a j.), mohutn psobí
mnohé ze sonet vlasteneckých (Bílá Hora,
Náš erb).

Pokraováním knih Svtlou stopou a

Na prahu ráje ie sbírka Ze života, vy-

daná r. 1884 v Poetických besedách Nerudo-
vých, s hrdými slokami mužného vzdoru, le-

gendami, balladami a obrázky ípekrásny jsou

zvlášt Veerní obraz, Kantor, báse
hluboké životní moudrosti, Vidní sy. Kié-
ran-KiUa, Harun-al-Rašid, dojímaváje Žena),
ale též se sonety milých kreseb a vážné re-

flexe. V rellexi své Sládek neodkrývá nových
svt, nepináší nových ideí, ale obecné
pravdy vyslovuje po svém a dovede je vrýti

do srdcí. Zajímavý je tu cyklus nžných písní

pro dti; je pedzvstí knih, jimiž tolik za-

vdil se Sládek eské mládeži. Dceruška
Helenka vyrstá mu ped oima, není divu,

že ohlíží se po písnikách pro ni a shledává,

že u nás není jako v Anglii a Americe, kde
poesií z per nejlepších dti se odkájcjí, a že

1 v tom, co máme, je mnoho morálky a

smutku. Chce dáti dtem slunce a kvty,
úsmv a píse, humor a veselí. Tak povstá-

vají jeho knížky pro dti: Zlatý máj (1886)
S k i v á n í písn (1 889) a Zvony a

Zvonky (1894;, jež s nápvy i bez nich

nalézají rychle cestu k srdcím dtským a

zpsobují pevrat v naší dtské literatue.

Od písniek pro dti píse v produkci
Sládkov pevládá, nejvýš že ješt sonet se

k ní pidružuje, a je to píse ješt prostší než
díve, píse nehledaná, zpvná formou, tklivá

a dojímavá. O lásce mluví, o jae a radosti

života, ale též o smutných vzpomínkách,
o touženém klidu a míru. Tak trochu ele-

gického zabarvení zstává u .Sládka vždy,
i v jeho zpvech radosti. Píse dominuje ve
sbírce Sluncem a stínem (J. Otto 1887)

vedle ady krásných sonet (tyi eské
znlky) a jiných básní (Kde je máma?
Ve starém parku. Pole), tvoí dobrou
polovinu knihy Selské písn a eské
znlky (J. Ottq 1890) a vypluje celou drob-

nou knížeku eských písní (1892), jíž

mlo býti eleno jarmarením písnikám, jež

kazí lidu mrav i vkus. V selských pís-
ních tkliv vyjádena láska k selské pd a

oslavena práce rolníkova. Sedlák vystupuje

tu jako živitel celého lidstva, celým svtem
vydíraný, pírodou klamány. Neví nikomu
než Bohu a sob, ale také nikomu neslouží.

Všednost látky, která se nevyhýbá ani ma-
šinám ani dluhm u žida, jako by se tu v-
sila Sládkovi na kídla, ale tam, kde zachy-

cuje jen prostý cit a tichou náladu (Rodné
brázdy v ší i dál . . . J c t i c h á noc. . .)

je šastný jako vždy.

eské znlky jsou meditacemi o našem
národním bytí a život. Lkají nad naší lho-

stejností a bezradností, ví v zdravé jádro

lidu, volají po skutcích a vstí nové jaro

v eských luzích. Chtjí pesvdovati jako

eské písn svou ráznou notou povzbu-
zovat a rozplameovat. O jednom teba se

na tomto míst zmíniti. Sládek s oblibou

užívá nejen v titulech, ale i v básních sa-

mých epitheta »eský«. Bylo by to na pová-

ženou, kdyby nešlo práv o básníka, jenž e-
ským skuten jest. A Sládek je eským bás-

níkem, ponvadž je celým eským lovkem

,

nejen svou láskou k jazyku a lidu, ale celým
svým temperamentem, celou tou nhou a

mkkostí slovanské duše a zase tvrdostí e-
ského sedláka a vzdorností eského rebella.

Je to tvrdá eská lebka a slovansky mkké
srdce.

Láska k lidu vede jej stále blíže k lidové

písni. Již mezi prvními básnmi jeho ve .Sv-

tozoru r. 1867 najdete sloky ukazující K tónu

národní písn, jako :

Ty zbirožsk zvony
smutn vyzvánjí
a moji panenku a moji panenku
v hrob ini unášejí.

Aj, moje panenka
bílé šaty mla,
jakoby ji vcJli, jako by ji veJli

k svatb do kostela.

Také V alman. Ruchu (1868) pod pseudo-

nynem Vojtch erný uveejnil Sládek

písn blízké popvku lidovému,

.'\le pozdji pstuje .Sládek formy umlejší,

až zase písniky pro dti uvádjí jej nazpt
k písni vždy prostší a nehledanjší. Celý tento

rozvoj zakonují Starosvtské písniky
a Smska (ob r. 1891), jež zjednávají Slád-

kovi více slávy a popularity než všecky jeho
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knihy dívjší, teha že v tchto uloženo je

více citové hluubi<y a umní. .Idou po stopách

Ohlas PV. Lad. elakovského, nejsou to pa-

dlky národní písn, ale písn v duchu jejím

vytvoené, jsou lehké a zpvné, rozmarné a

vtipné, duše lidu v nich zvuí, a odtud ono
nadšení, jež vzbudily v lidu, jemuž vlichotily

se nejvíce svým zdiavým, neodolatelným hu-

morem, který v dívjších knihách místy jen

zableskl, ale nikde nesršel tak jiskiv a na vše

strany jako tady. Však i ti, jimž vážnjší
skladby Sládkovy jsou milejší, našli zde n-
kolik krásných hlubokých písní jako Máme
se rádi, Ukolébavku (napsanou pvodn
pro jedinou dramatickou práci Sládkovu
»Práce« — Lumír 1888, jejíž provedení cen-

surou zakázáno) a zvlášt originální Starý
p í p i t e k.

Po Smsce picházejí ješt Selské písn a

eské písn, o nichž stala se již výše zmínka,
ale pak Sládek ponechává pole písniek svým
napodobitelm a vrací se poslední svou krás-

nou a hlubokou knihou V zimním slunci
(J. Otto 1897) tam, kde stanul svými knihami
Svtlou stopou a Ze života. V zimním
slunci nemá šastný název, je to spíše kniha

podjesen, babího léta. 1 zde jsou písn a bal-

lady, (tyi bohatýi. Matka, [hornická ballada.

Mlnická ballada), ale zvláštního rázu knize

dodává snivé pemítání. Jako do pavuin za-

pádá se tu básník do sn, vzpomíneka záhad
života i vnosti. A jako podzimní slunce roz-

lévá se^ mu úsmv usmíení a pokoje nade
vším. (ervánek shas'. Ano — ne».

Celá tato bohatá produkce básnická vyrstá
vedle jiných úkol básníkových a pes úporný
jeho neduh srdení, který bhem let vrhá jej

nkolikráte do tžkých nemocí. Sládek redi-

guje Lumír, kde nejednomu talentu pomáhá
na veejnost, až do roku 1898, kdy postupuje

jej v náklad J. Ottovi, a vyuuje angliin
nejen na obchodní akademii, nýbrž i na tech-

nice a universit. K vyuování tomu skládá

a vydává Anglickou ítanku (1 875) a

pozdji i Mluvnicí angl. j az3'ka (tetí

vyd. r. 1891). Mimo to hojn a šastn pe-
kládá. Celá ada básnických i jiných peklad
jeho není dosud knižn vydána. Z tch, jež

v knize vyšly, uvádím vedle zmínné již

Longfello wovy Písn o Hiawat 1872
Bret Hartovy: Kalifornské povídky 1874,

Byronovy Hebrejské melodie 1890, Té-
gnerovu Frithiofs Ságu 1891, Mickie-
wicze Konráda Wallenroda 1891, Burnse

Výbor z písní a ballad 1892, Coleridge:
Skládání o starém námoníku — Christabel,

Kublaj chán, Stocktona: Podivuhodné ztro-

skotání se Tomáše Hykea (1890), Juana
Valery: Pepita .\imenes 1898, T. B. A 1-

driche: Stillvvaterská tragedie 1898. Drobné
básnické peklady zasloužily by v-ydání soubor-

ného, podobn jako nkolik jeho essayí (Ten-

nyson, Poe), vzpomínek a cestopisných obrázk
z Ameriky (Lumír, erná hodinka Máje), jež

vydaly by zajímavou knihu. V posledních

letech (od r. 1897) vnuje Sládek veškeré síly

své obrovitému úkolu: peložiti znovu všecka

dramatická díla Shakespearova. V práci

té buduje si Sládek sám pomník nejvtší. Dosud
vyšlo nemén než 21 svazk.

Šedesáté výroí dne jeho narození zastihuje

J. V. Sládka ne sice v plném nezkaleném
zdraví, le pece v práci a innosti. Básn
jeho pvodní již jen sporadicky objevují se

v asopisech, zstávajíce vtšinou ve stolku

básníkov, ale za to jeho svazk Shakespeara
ron pibývá. Vzdav se ped nkolika lety

i úadu uitelského. Sládek tráví s chotí a

dceruškou zimní msíce v Praze, ostatek roku

na venkov, hlavn na Zbiroze, kde dosud
žije starý jeho otec, kmet bez mála devade-

sátiletý. V Praze navštvuje Sládek pouze n-
které ze starých svých pátel, asem obje-

vnje se ve schzích Akademie, jejímž je ád-
ným lenem, ale jinak žije vzdálen ruchu li-

terárního. Na pohled uzavený a nepípustný,

otevírá tm, jež si zamiloval, celé srdce a

v pátelském úzkém kroužku bývá veselý a

pekypuje humorem. O sob nerad mluví,

prací svou nerad se blýská, ale chytlo-li jej

co v knihách jiných, neskrblí chválou. Všecka

dlanost, affektace a posérství jsou mu z duše

protivný, za to prostý a vroucí tón dobývá

vždy jeho srdce. Nad pknou písní i oi mu
vlhnou, ale jen si nemyslete, že je zmkilý.
Doten, dovede hrd vypnouti hlavu a pe-

paden nedávno ve svém venkovském sídle,

chopil se chladnokrevn runice, s níž se v Ame-
rice nauil dobe zacházeti. Jest v život ta-

kým, jakým je ve svém básnickém díle, i
lépe, toto básnické dílo jest jen odleskem

vlastního jeho života. A to jest nejkrásnjší

jeho korunou. Dnes ješt v širokých vrstvách

národa nedocenno, pjde dílo to dále v bu-

doucnost. Aut. Klášterský.

^^
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JAR. VRCH1,ICKV:
Pozdrav J. V. Sládkovi

ke dni 27. íjna 1905.

J3u zdráv na prahu šedesátky,
mj dobn,'' druhu rozmilý

!

Nech život zdá se bouný, krátký,

co mužem ísti mezi ádky
jest více, než jsme tušili !

Zpv o vlasti, zpv o Tvém lidu.

jak robotí se u pluhu,

zpv mužn silný a pln klidu,

zpv, který poznal trud a bídu.

vždy ukazoval — na duhu

!

Nech teba sebe tžší byly
ty rzné rány Osudu,
nech dopadaly, — Tys ml síly

být nad n vtším u mohyly
a pímý, prost všech zálud.

Ta te se klene nad Tvým dílem
tak jako nad Tvým životem

;

laur nejkrasší, jenž pvce cílem
v Tvém úsmvu se kmitá milém,
v Tvé síle k všemu, v lásce k všem.

A dotíralj' tžce na T
a chtly pot a srdce krev

;

Tj's v tichém pvce majestáte

jim elil, z íše vrchovat
co inul se Tvj smírný zpv.

Tak žít a zpívat — všem a sob,
nejlepší za vše odmna!
Ta lauru set dnes dána Tob
jak dnes i v píštích vk dob,
v, stejn bude zelená!

VÁCLAV STECH:

Pedmstský Boccaccio.
z povídek lehkomyslného lovka.

(Dokoneni.)

Mil.

ani domácí, kteroujsem
stále ješt držel kolem
pasu, vykiikla zoufale

a zastela si oi.
Domácí — rudnoucí

jako pivoka — od-

strí mne a kvapí k své

žen.
.'\le v témž okamžiku

objevuje se za námi
vousatý njaký konduktér — mn docela ne-

známý. A co zvláštního — poíná kieti jako na
lesích. Mne, jenž jsem vdov nejblíže, od-

strkuje a hrne se k ní. Ta vykikne a ohlíží

se po njaké opoe. A když nic jiného ne-

nalézá, sáhne do sít po sluneníku. Jako
oštp namíí jej proti konduktéru.
Rázem se situace objasuje, k mému úžasu.

To není vdova — je to žena konduktérova —
téhož, který tu soptí a spílá. Již ji drží za
ruku a lomcuje jí. A nadává

!

Avšak za konduktérem vstoupila již na
stísnné djišt nová postava — uícená do-

movnice.
Pichází ve chvíli nejrozhodnjší. Soptící

konduktér obrací se totiž zuiv na mne. Do-
mnívá se, že já jsem se tšil z píjemné spo-

lenosti jeho ženy, která — jak z jeho výbuch
vysvítá — déle pl roku je vzdálenu od jeho
krbu. Utekla mu — híšnice!

» Pardon ^ pane — pardon ! Jste na omylu !«

poínám energicky, ale uhlazen. »S vaší paní

jel tento pán zde." A ukazuji na chvjícího
se ízka.

Konduktér oteve na bicháe ústa jako

pohádková obluda — oi mu zaplanou jako
sign:ilová lucerna —

>Lež to! Iež!« rozkikne se však v témž
okamžiku domovnice. »To je mj ze — ten

sedí se svou ženou — s touhle mou dcerou
— po celou cestu ve vedlejším voze. A že

ten rámus s ohnm zaal -- pibhli jsme
sem. kdvž váš vlak zastavil.

«
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Váš vlak? — Váš vlak? pemítám. Pak
hodim zrak oknem. Opravdu, na sousední koleji

— na trati Severozápadní dráhy, která se pimyká
nad Vysoany ku dráze Severní, funí vlak.

To byla jeho ervená svtla, která nás pe-
šlehla — z toho vlaku pichází tento modrý
Otello, kterého chce na mne poštvat domov-
nice. Ale to se mýlí výená ženština — vy-

svtlím vše hned —
Ale bába mne nepouští k slovu. Jednou

rukou strila do zet, až se octl v ulice,

druhou za sebe odsmykla dceru, pak si pode-

pela boky a spustila: ».-\no — to je známý
flamendr: pan Mayer. Toho znají v Holešovicích

jako alešný groš. —

«

»U sta hrom — nejmenuji se Mayer a

nejsem z Holešovic — aha, bába ábelským
plánem chce vyprostit z tísn zetíka — ale

mn pi tom též hází provaz, abych se chytil

— .Ale to mne neznáš —• pravdu eknu a na
sebe dopustit nedám —

Ale domovnice nepipouští slova. Strila

významn do dcery, která lomila za ní rukama
— ta pochopila, že je ústup nejrozumnjším
prostedkem slabších stran, a jíž se mi ztrácí

za ízkem, po kterém za domovnicí není jíž

ani pohádky. ^.-Xno!* kií domovnice, »já ho
znám, dobe ho znám. Kouknte se — ne-

styda! To on by bral, když ho chytnou —
istého ptáka ! Takovéhle vcí tropí stále —
za ženskými bhá jako doktor Faust — a nej-

radji by každý den za jinou —

«

Nová osoba na jevišti: ramená v modrém
kabát — vrchní konduktér. Dlá krátký

proces. Kií, že byly poslední vozy odepjaty
— káže, aby se vystupovalo — udílí kondu-
ktéru služební rozkazy — a energicky nutí

vystupovat. Domovnici dokonce vyvádí.

Vystupujeme — ale všichni ješt kiíme
jako v horách. Domovnice, konduktér vrchní

i spodní, ^vdovao v živtku — já vysvtluji,

co nikdo již neposlouchá — a dole se do-

stáváme do hromady lidí, kteí zmaten po-

bíhají ped vagónem, v nmž se dokonuje
hašení.

Najednou spozoruji, že z klubka lidí mezi
dvma vlaky se tísnících uniká za poslední

vz manželka konduktérova, kteréhož jeho

pedstavený byl již hnviv poslal s njakým
rozkazem ku stroji. Jdu za ní.

»Vdova« prchá již za vlakem a pímo do
polí. Tak jak jest - bez blzy, prostovlasa,

jenom sluneník svírajíc jako zbra — už je

v epném lánu pod trati. Mizí ve tm, jenom
svtlý živtek mi ukazuje, kudy uniká.

Nikdo mimo mne nespozoroval, že se ztratila

z djišt. Cestující jsou píhodou na trati

tak zmateni, že se nyní. každý sobecky jen stará

o svou kži. "Knastr* se mi ztratil mezi

vlaky — již neslyším ani kiku jadrné domov-
nice.

Rtu dostávám do nohou. Trochu pemítám
— uvažuji, že pro mne vlastn nyní není na
dráze místa — Jaké vybírání mezi zuícím
konduktérem a Rizkovic manželstvem ?

Okamžik, a již se také smekám za posled-

ním vagónem po svahu železniního náspu.
Do tmy, a epou k svtlému bodu, který mi
ukazuje, kde na sebe hrne tmy krásná kondu-
ktérka.

Kdo nemá dost fantasie, nech si z Prahy
vyjiti ráí po desáté hodin noní, když msíc
nesvítí, do polí za Hloubtín. Snadno pak
pochopí, jak mi asi bylo, když jsem udýchanou
paniku dohonil na nehvizdské silnici.

A nic rozpustilého a si nikdo nemyslí.

Všechna má podníkavost zstala v záhonech
epy, do níž jsem se ve spchu dvakráte po-

ložil jako do pein.
Jak krásn jsem si vždycky malovával do-

staveníko s touto krásnou ženuškou —
jaké pedtuchy jsem pipínal k jejímu zjevu
— co jsem se natoužil po tom, aby nás náhoda
svedla nkde beze svdk,
Tady na silnici pod stromy byli jsme úpln

sami. Vlaky již odhuely s místa, kde se tak

nepíjemn setkaly — nikdo nás nerušil v teplé

tmavé noci— ale v nás nebylo ani myšlénky
na njaké dobrodružství.

Když jsem paniku dohonil, zavrávorala

a padla mi do prachu ve mdlobách. Tak ji

rozlámalo rozilení posledních chvil.

Nebyly to žádné mdloby divadelní. Padla

do prachu jako zvadlá hruška a kee jí lom-

covaly skoro jako v padoucnici.

Stal se ze mne ošetovatel nemocných. Jakž

takž jsem ji vzkísil, posadil na svah silniního

píkopu a mluvil do ní jako pelivá chva.
Aby mne tak nkdo vidl z kanceláe. Na
píklad naše kontoaristky ! Oi jsem úzkostn
zavíral pi tom nápadu.

Dlouho trvalo než se mi probrala z mdlob
a než se alespo trochu vzdala usedavého

náku.
Pak povstala a zavsila se do mne Druhou

rukou opela se o sluneník, který šastn
vzala z vlaku. Blza a klobouk neml štstí

provázeti pvabnou velitelku ....
Ale já nemyslil na daremnosti. Otázkou

mého uvažování bylo, jak se dostati do Prahy,

kterouž záe elektrických svtel halily v dálce

ve svátení gloriolu.

V tom zarachotil proti nám njaký povoz.

Když se piblížil, shledal jsem, že k vesnickému
vozíku, plachtou zakrj-tému, zapražen slabý

koník. Ale v této situaci byl to pro mne koár
z pohádky.

Kikl jsem na vozku, aby obrátil a dovezl

nás do Prahy. Jeho odpovdí byla pkná porce
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nadávek. Nabízeje mu tedy zcela oteven
peníze, piblížil jsem se k nmu. Ale muž na
kozlíku se vztýil a poal .ivihati biem proti

mn. Myslil asi. že ho chceme pepadnout.
Dobrodružství bylo ím dále tím zajímavjší —
ale zlámanou grešli bych už za n nikdy
nedal.

Musili jsme tedy pškj'. Vzal jsem paniku
pod paží a vedl ji ku Praze jako milosrdný
Samaritán.

Ach, to byla cesta — lidé drazí! Je^t te,
pipomínaje si tuto komickou pout tmou, po-

iíkoval bych se, že jsem vlezl do takové
bryndy — bez dvod, zbyten hloup, ('ert

mi byl ten plápol pro ženské dlužen.

>Knastr« si už dávno asi hovl v peinách
a já ješt poítal hromádky na silnici od
Hloubtína, ve kterém jenom z jedné hospody
ozýval se ryk veselé eládky. K té jsme si

nemohli zajít pro výsmch.
Pak zase ticho kolem nás. Záe nad Prahou

jen voliíounce rostla ped námi — svdíc tím,

že se ješt naklopýtáme po vyjezdné silnici.

Panika se tak dalece vzpamatovala, že se

odhodlala k jenerální zpovdi. Bylo vidt, že
míchá opatrn pravdu s nepravdou, a nejlepší

ást svých tajemství že si pece jenom ne-
chává pro sebe. Inu, já ji také íkal jenom,
co jsem chtl. Ve tmách za Libní je tžko
vážit slova po lékárniku.

Utekla konduktéru — prý ji bil dokonce
nemrava — nevzala si ho z lásky — žárlil

na ni, špehoval, dokonce i zavírával. Inu,

kdož ví, na pišel. Utekla mu tedy a žije na
svou pst. Byla hospodyní u njakého pána
— prosím: moc starého a moc solidního —
to mi ekla asi ptkrát — ale odtamtud ji vy-
pudili jeho píbuzní, které pojal strach o d-
dictví.

Uchýlila se s njakou úsporou na ped-
mstí — proti ízkovm. K muži se nevrátí

za celý svt. To radji skoí do vody. No,
když si chvilku odpoala, nezapírala, že pan
ízek je tverák — no konen, budiž, pizná
se i, že jí nkolikráte poslal hubiku oknem
— no — pro by i nedoznala, že jí také poslal

dv psaníka. A vera ji pozval na výlet.

Poprvé - jed na to mže vzít hned. Ne-
hledali jsme ho v té tm, a proto pokraovala
po krátké pause. Vyjeli si do Ml. Boleslavi.

Ve vší poestnosti — prosím — ve vší po-

estnosti. Jel tam s ni vyjednat, zda by jí

továrna na svíky nesvila filiální obchdek
na pedmstí. Ujal se jí pan ízek — dle

všeho je to citlivý njaký lovk — nemže
asi vidt, trpí-li nkdo —

Tyhle mosty docela už nebyly z pevných
trámc — proto jsem hezké konduktérce po-
mohl pes propast nkolika ubezpeeními, že

jí vím všechno — všecinko.

To ji tak vzmužilo, že vyprávla pak již

bez zajíkání se.

V Ml. Boleslavi pochodila prý dobe. Díky
protekci pán Rízkov dostane filiálku, bude
prodávat svíky a voíiavá mýdla. Pihlásil

jsem se radostn za odbratele a pislíbil, že

jí všude doporuím.
Tak hezká obchodnice bez obchodníka bude

mít jist štstí — — —
Byla plnoc, když jsme se octli ped Kar-

línem. Pod první svítilnou všimla si umdlená
spolenice, že v pouhém živtku nemže do
osvtlených ulic. .Ale hned byla pomoc. Strhla

obratn se sluneníku bohaté Icrajkoví a n-
kolika ipernými pohyby blounkých ruek
stvoila z krajek vzhledný nákrníek. Cípy
jeho zatkla pod pás a pak se kurážn zavsila
zase pod mé rám. Karlínem jsme mohli nyní
projít smle. Komu by v let k ránu vadilo, že

nemá hezká ženská nic na bohaté frisue?

U viaduktu potkali jsme drožku, a v té nás
rozespalý koí dopravil šastn do naší ulice.

Na rohu jsme vystoupilí, a pak jsem paniku
dle jejího pání propustil, hlídaje pouze z po-

vzdáli, dostane-li se šastn do domu.
A teprve, když za ní domovník pirazil

vrata, šel jsem dom také sám.
Týrat tlo anglickými emeny jsem tento-

kráte nemusil. Byl jsem znaven jako starý

kocour po koupeli. .Ale jeden obad jsem si

ped ulehnutím neodpustil: postavil jsem se

ped zrcadlo, uhodil se tikráte do ela a ekl
.
pánu ve skle upímn : Osle !

IX.

Dva dny jsem z bytu nevylezl. Jídlo a

noviny nosila mi domovnice. V listech se

rozpovídali o nedlní nehod na trati, ale

o njakém skandálku nepropuklo nic. Proto

jsem tetího dne vylezl ze svého doupte.
.Ale díve jsem dostal návštvu. Notá mi pi-
nesl výpov z bytu. Za pt nedl musím
opustit Rízkv dm.

Podepsal jsem muži zákona rzné škrábanice,

ale zavolal si pak domovnici.
Ale ta mluvila se mnou již z vysoká. Je-

dovat mi oznámila, že domácích odjeli vera
do moských lázní na dva msíce, a že za-

tím tu bude spravovat dm »paní matka od
milostpaní domácí«.
Ráno morová ! Metly se na mne tedy už

paily. .Ale umím asn vstávat na taková
pekvapení.

Šel jsem k šéfovi a vyznal se mu ze všeho.

Híšník se už olizoval, když slyšel, jak jsem
se octl mezi dvma páry krásných oí, ale

když uslyšel, že jsem ze všech neuvitelných
píležitostí nesklidil ani jedné hloupé hubiky
a že jsem v hloubtínských tmách hrál jen roli

hloupého .Augusta, ehtal se jako híb.
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Nu — pak jsme se brzy dohodli. Poslal

mne na dva msíce do Uher. Budu se zase
potloukali po hotelích a csardách, chválit

mazadla svých šéf a vymýšleti si divy o naší

tirm. Ale není pomoci — pda pod mýma
nohama byla horká jako trouba o posvícení.

Séf byl tak laskav, že vzal na se i péi o mé
pesthování za mé nepítomnosti. Než odjedu,

najdu si jinde byt, a šéf mé zboží dá odst-
hovati naším pokladníkem. Aby šéfovi nebesa
ruce pozlatila!

Když mne však starý híšník propouštl,

popadl mne mezi dvemi dvrn za límec a

šeptem mi ekl: »i\dyby se dovdli — víme
— že ta konduktérka — víme — už nkde
to mýdlo prodává — mohli by mn íci, kde.

Rád bych vdl, jak vypadá ta panika.*
Pi tom pimhouil levé oko a ušklíbl se.

Já se ušklíbl také a ekl jen: í>Rate být

bez starosti. Ta stojí za podívání. Jak adressu

seženu — povím !«

Ale s pátráním byly obtíže. Okna krásného
protjšku zstávala zastena jako ve špitále

— domovnice mi vbec neudlovala audienci,

a já hoel nyní jenom jedním smrem

:

ven, ven — za každou cenu a hned! A když
jsem se octl konené v rj'chlíku, který mne
odnášel na dva msíce z Prahy, kížek jsem
si udlal radostn na elo.

Když jsem se vrátil — to už do nového
bytu zcela v jiném pedmstí — nebylo po
konduktérce ani stopy. Zmizela prý z ulice

jako dým.

Njaký as jsem ji shánl — shánl — šéf

byl jako posedlý — ale pak mi nastaly jinaí

starosti. Dostal jsem se do osidel ženitby —
ale o tom až píšt, moji drazí — až píšt.

Hovoru o ženských má být málo, jenom
jako koení. Beztoho se mi zdá, že se mi
tentokráte njak smekla ruka pi manipulaci

s pepenkou.

Ale konen — je-li nkdo pohoršen —
nemusí z toho všeho ani zbla vit. Sám ne-

mohu zaruit, je-li vše pravda, co jsem líil.

KAREL KLOSTERMANN:

Mlhy na Blatech.
Román.

(Pokraování.)

e by neustálé styky jeho
dtí, najm Václavovy,
s tímto podivným ho-

chem byly s to zvrátiti

zásady, které on jim
od malikosti vštpo-
val a které takka
v krvi mly, nepišlo
mu ani na mysl. Vdl
dobe, že Václav ml

Vojtu rad a že prázdné své chvíle — neml
jich mnoho, leda veer po krmení a ped
ulehnutím mu jích nco zbývalo — nejradji

trávil ve spolenosti híbkov, který, jak se

podobalo, z celé duše k nmu pilnul a tu a

tam mu vypravovával píbhy ze své minu-
losti, z potulného, v bíd ztráveného dívj-
šího svého života; kdož ho tedy upozornili

na tácky, jež oba hoši mívali veer za humny,
v maštali nebo v sad, a k nimž se dosti

asto i Apolena družila, nepovdli mu nic

nového a také neprobudili v nm nijakých

obav. Naopak, on doufal, že vliv a píklad

jeho syna bude asem dobe psobiti na Vojtu,

vždy mladí lidé dvují více sob navzájem
nežli starým.

V tomto nazírání na vývoj vcí jeho paeda-

gogický vhlas upadl v osudný omyl, z nhož
jej nevymanila ani vtší po této stránce pro-

zíravost jeho ženy, která, a jinak byla dob-

rého srdce, tohoto chlapce nerada v dom vi-

dla. Byla v této píin za jedno s veškerým
veejným mínním plástovickým, a ped lidmi

mlela; i zaráželo i ji pí Vojtovi cosi tajem-

ného, všeobecnému pozorování se vym3'kají-

cího, plazivého, kunovítého a pojímala k nmu
ješt vtší odpor, když seznala, jak velice dti
k nmu lnou. .Akoli se stydla promluviti

o tom, bála se v první ad o dceru .Apolenu

;

postehla správn bystrým mateským okem,
že neodolatelný jakýs pvab vábí dívku k to-

muto hochovi, a zachytila tu pohled, onde
hnutí a zase liché slvko, vbec projevy, jimiž

pak neustále se zabývala v mysli a z nichž

jí tryskly nové a nové obavy. Umiovala si,

že bude piln bdíti nad dcerou, avšak kde že

lui



ÍSLO M Á J RONÍK IV.

by byla staila po tolika stranách zamstknaná
hospodyn na velkém selském statku stici

neustale mladé dve, jež zase svou práci

konati muselo, a nepouštti je s oí ani na
chvíli ?

To zajisté Potužáková uvážila a proto nalé-

hala na svého muže, aby, nedbaje jinj'ch ohled,
Vojtu propustil a, má-li v úmyslu postarati se

o jeho budoucnost, což i ona schvalovala, na
jiné koleje života jej uvedl. Málo dní pi^ed

dobou, kdy poíná naše vypravování, nadho-
dila mu, že bj' \'ojta se hodil mnohem lépe

za knížecího pšáka nebo za hajného nežli

za selského eledína; aby tedy Potužák se

pimluvil u »Hlibuckého« pana správce, by
hocha vzal do panských služeb. Pan správce,

jenž s Potužákem zasedal v okresním zastu-

pitelstv a i jinak dosti asto se s ním stýkal

a si ho vážil, dojísta této pímluvy neoslyši,

a z Vojty by byl znamenitý pšák, nebo je

silný, hbitý a zruný. Nepochybovala, že by
asem i v baštýe postoupil, a knížecí baštý,

to zrovna jako velký sedlák. Což komu chybí,

kdo se knížeti povsí na šosy?

Mla pravdu, ale Potužák ml svou tvrdi-

kou lebku a když si jednou nco umyslil,

nebylo snadno jeho úmysl zvrátiti. Ml v hlav
udlati z Vojty dobrého eledína a této my-
šlenky se nevzdal. Žen pak ekl:

'Máš pravdu, svatou pravdu — za mládka
by se hodil a možná dost, že by ho pan

správec vzal, ale což je to plátno? — kdo
v nm vzí, v klukovi, aby za mohl ruit? —
Vyvede nco, zapomene se, a budou dávat

vinu mn, že jsem jim ho doporuil, a já

budu mít ostudu. Af je u nás!«

Tož tedy, když po veei hospodá se vydal

doprovodit Krušného, \'ojta s pacholkem vy-

konali svou práci v maštali, naež oba ulehli

spát a tetí s nimi Václav, jenž také líhal

v maštali, ale opodál nich.

Pacholek jen ulehl a už spal tvrdým snem,

což znamenaje Vojta, ztichounka vstal a pi-

plíživ se jako koka neslyšnými kroky k lžku
Václavovu, nahnul se nad nho a zašeptal mu
na ucho:

•Lež te a kdyby pantáta se sem ješt
vrátil, ozvi se teba. Ja odbhnu, ale za pl
hodinky tu budu zase. Pjdeme potom na sad

a já ti nco povím. Zasmješ se. .Slyšels?«

Slyšel.

<

•Tak spi teba zatím !«

Vojta vybhl z maštale, stanul chvilku na
dvoe a nespativ nikoho, kre se podle zdi,

vbhl do sadu. ale nezdržel se tam ani oka-

mžik, nýbrž pehoupnuv se pes ze. uhánl
rychlostí chrta do polí a vyhledávaje meze.

zmizel \e vj'sokém obilí.

Václav neusnul; kdyby mu byl Vojta ekl,

aby na ekal do rána, do raná by byl oí

nezavi'el. Rodie, celé Plástovice, všickni kde
kdo vdli, jakým pátelstvím pilnul k tomuto
záhadnému hochovi, ale nikdo neml tušeni,

jaké moci tento nad ním nabyl. Mluvili sic

cosi, že mu uaroval, ale to bylo v jich ústech

pouhé obrazné rení, bžné u venkovského
lidu, jež se nebralo do slova. .A pece ve sku-

tenosti vystihlo pravdu. Byl jím zajisté jako

fascinován, své vle pozbyl, pod jeho suggescí

stál tou mrou, že cokoli tento mu naídil,

bez rozmýšlení vykonával a ím déle tím více

jeho oima na vci tohoto svta nazíral. Rok
asi tomu, co Vojta jej uvádl do svého ko-

nání, nenápadn, pomalu, kus po kuse. sou-

stavn. Z poátku se stávalo, že trnul, že se

hrozíval, brán se tomu, co slyšel, ale Vojta,

jinak nemluvný, rozvinoval zvláštní výmluv-
nost a z jeho pohledu tryskalo cosi, co ubo-
hého prostého selského syna uspávalo a ješt
více drtilo a podlamovalo jeho energii než
mluvená k nmu slova. Jevilo se mu v tomto
pohledu, v eech Vojtových, ve všem jeho

konání cosi nadpirozeného, na nestaova.o
mítko, jež pikládal na vci všedního života,

cosi tajemného, všcsilného, jež namnoze ne-

chápal a co pes to nebo lépe eeno práv
tím jej zároveri vábilo a hrzou naplovalo.

Bylo zajisté v konání Vojtov mnoho, co

pipomínalo na výjevy z pohádek, jež pi
pástkách a pi draní peí za dlouhých zim-

ních veer staré ženy vypravovaly, jimž on
všecek u vyjevení naslouchával a o nichž

pemýšlel a rozjímal s hloubavou myslí jiho-

eského sedláka, zddnou po dlouhé ad
pedkv. Do pdy takto od dtství pipravo-

vané vpadlo sím Vojtou zaseté
;

jak že by
bylo nevzklíilo, v bující býlí nevzešlo ? . . . .

Ležel tedy Václav na svém lžku, otevené
oi upíraje ke klenutému stropu, jehož rysy

rozeznával jen kuse a neurit v hloubné

obklopující ho tm, do níž vnikala malinkými,

zamížovanými okénky jen nepatrná trocha

jasu msíné noci. Mouchy bzuely nad ním,

podle nho kon frkali a požírali z žebík
seno, které chroupalo pod jejich zuby: tu a

tam nkterý z nich zadusal, pešl-ipuje s místa

na místo; opodál nho, v druhém kout,
chrápal pacholek, pohroužený v tvrdý sen ;

z vní nedorážel k nmu nižádný hlas,

nižádný šust, leda cvrkání nkolika cvrk
ze sadu, do nhož okénka maštale se otví-

rala.

Václav ekal a ekal Jako ztrnulý ležel,

nehýbaje údem. ale duch jeho tkal za Vojtou.

Kam asi zabhl tento? ... až se vrátí, poví

mu nco, emu se zasrtije. Takového nco
Vojta zídka kdy povídával a. povídal-li, jakoby

ábel se z toho chechtal. Nedávno tomu, vy-

pravoval o Lochmoutovi, když tento se vrátil

z trestnice Borské, která je až nkde u Plzn.
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Tam byl Lochmout, proto že se tam chtl
dostat, aby to tam poznal a aby navázal zná-

mosti s chytrými lidmi, z nichž si chtl vybrat

»adjutanta<, ježto Kozlík, který toto místo za-

stával, je nezpsobilý bi-ídil. Kdyby byl Loch-
mout sám nechtl, do nejdelší smrti by ho nebyli

dostali. Lochmout je vbec takový chlapík, že

nemá na svt sob rovného. .Stelil více

srnc a jelen v oborách než všickni

foti dohromady a než sám kníže pán; a ješt
nad to jich pochytal více než sto do ok.

I divokou svini chytil takto, vynesl ji z obory
skoro ped oima hajných a sám si vyudíl

maso, které pak pechovával v boud, v níž

se v zim krmí jeleni. Potom jednoho dne se

pestrojil — on se umí pestrojit, že živá duše
ho nepozná — v mysliveckého, zašel si do
Nové hospody za Selci, na silnici k Voda-
nm, zanesl si tam šunku z té bakyn a po-

zval si ti náhodou tam pítomné myslivecké
mládence, které poastoval pivem a tou šun-

kou. Tm chutnalo znamenit a ani nevdli,
co jedli. Než se rozlouili, ekl jim, kdo je

a vsadil se s nimi o vdro piva s každým,
že každého z nich dostane tikrát pod mušku
na své pušce, než rok s rokem se sejde, a,

zstanou-li na živ, aby se mu podkovali
za jeho dobrotu. A jak ekl, tak se stalo

:

všecky tí je tikrát pekvapil v lese a stanout

musili, zahodit flintu a vykoupit se tolika pe-

nzi po každé, kolik stalo vdro nejlepšího

protivínského nebo teboského piva. Víc jim

toho nevzal a, když který pí sob tolik penz
neml, pokal mu do týdne, ale do té doby
musel složit peníze na míst, které Lochmout
mu naznail. . . A stelec je Lochmout. pane

!

Má pušek asi ticet, na rzných místech po
polích, lesích a oborách uschovaných, a z každé
stílí stejn dobe, teba nkterá vypadala jako
kus starého deva, k nmuž jsou provázkem
pivázány zámeek a hlave, obé napolo sežrané
rzí. Sám kníže pán o nm slýchal a jednou o hon-
b upozornil ho na pan vrchní lesmistr. Loch-
mout totiž chodil za honce ke všem knížecím
honm. Kníže pán, zavolavšího, pravil: »Aj,

Lochmoute, tys tu taky- Tys prý takový
kapitální stelec, povídají?* — Lochmout se

usmál, smekl klobouk a odpovdl: »Knížecí

Osvícenosti, to bych jim moh' dokázat, dy-

bych ml tlintu.* Na to kníže pán poruil
jednomu z fot, aby dal Lochmoutoví tlintu

do ruky a ekl: »To bych rád vidl, jak umíš
stílet, až vyskoí srnec, stel si po nm.« —
»Knížecí Osvícenosti, srnce stelí leckdos,*

odvtil pytlák, "•ale já jim dokážu jinou vc
První ránou z týhlenc dvojky mu ustelím
pravý paržek a druhou levý zadní bh. Daj'

m zavít, dyž to nesvedu!* — A za pt
minut toho dokázal !

— Kníže pán na to

:

•Lochmoute, tys chlapík. Vezmu t do svých
služeb. Vyber si kterou chceš hajnici a já t
tam dosadím a ješt ti pidám na hotových.'
— Ale Lochmout tu službu nepijal. •Knížecí

Osvícenosti", ekl prý, »ráej, vodpustit, ale

já to vzít nemžu. Bylo by to zaopatení až

do smrti, ale já sloužit neumím, a potom,
ráej' dovolit, musel bych se voženit a toho

se bojím. Ženské moc mluví a nic nesmící.

Já se na ženskou nemžu vázat; ženskou
mám na hodinu, eknme na den, na nejvejš

na tejden a potom zas jinou. Je jich dost na

svt, aby je lovk moh' vymnit.* Na to,

nevykav, co kníže pán mu odpoví, hodil

flintu na zem a ztratil se mezi druhé honce.

Kníže pán prý se smál mnoho té ei a vy-

pravoval o svém setkaní s Lochmoutem, až

se ta vc dostala k samému císai pánu.

O nkterých tuto uvedených vcech, najm
o sázce Lochmoutov s mysliveckými a o jeho

rozmluv s knížetem Václav i z jiných úst

slyšel vypravovat
;

povídalo se o tom vše-

obecn a báby pi draní peí asto to pivá-

dly na pam. Tyf zajisté tvrdily dokonce,

že Lochmout aruje, že se umí udlat nevi-

ditelným a promnit se v paez; také pivo-
lává neodolateln zv v lese a ryby v ryb-

níce a na pouhý jeho rozkaz rozkoí a otevrou

se teba na ti zámky zamknutá vrata; nauil

prý se tmto píšerným ale jemu užiteným
vcem z kterési staré, erné knihy, již zddil

po svém ddovi po matin stran, kouzelníku

zrovna tak na slovo branému, jakovým je on
sám. Toho však Vojta popíral; arovat prý

Lochmont pravé tak málo uml jako kdo
jiný ; ernou knihu prý vidl sám, Lochmout
mu ji ukázal ; není v nic jiného než staro-

dávné recepty na pipravování prachu, navna-
dní zve, pták a ryb, na podávání lék
nemocným dobytatm, na jedy myším, kPt'sám.

liškám a tchom, dále jsou tam vytištna pra-

vidla, jak teba se zachovati a eho initi,

ukne-li nás kdo, jak se zaíkávají krtice,

hlízy, bradavice, zimnice, jená zrna, loupání

v kostech, úbyt, svatojanský ohe, prašiviny

atd. Také o planetách je tam mnoho psáno,

kde a kdy se na nebi objevují a jaký mají

úinek na lidi, dobytek a úrodu. Lochmout
mu z té knihy nco peetl, protože on sám
íst neumí, ale to jen tak pro »legraci«, nebo
sám tomu žvastu neví a smje se mu. Ba,

zná ho dobe Lochmout a asto už jej po-

chválil a prorokoval mu, že jednou z nho
nco bude. On pak, Vojta, už dávno se s nim
stýká, poslíkuje mu a piuuje se od nho.

(Pokraováni.)
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KOIST Z ECH.
(le smutným, avšak pravdivým doznáním, že

@^ teprve cizina seznamuje nás dokonale s do-

klady naší slavné minulosti. ím byla Praha za

Rudolfa II , nejživjšími barvami by nám znázornily

jeho skvlé sbírky, jež nyní po celém svt jsou

roztroušeny. Dílem rozprodány, ale vtším dílem

uloupeny. Víde, Drážany a Stokholm mohly by

sestaviti krásnou kolekci umleckých dl, jež po-

cházejí ze sbírky Rudolfovy. Že pak ze všech ná-

rod, co kdy naši sužovanou zemi navštívili, Švé-

dové toho odnesli nejvíce, to známo pedobe. Také
ve sbírkách biblioték ve Švédsku se to jen hemží

eskými památkami. Štokholmská Riksbibliothek

chlubí se na píklad adou eských rukopisíj, z nichž

nkteré staví vdecký svt na prvé místo památek
toho druhu. Dva velmi cenné rukopisy a pro nás

velmi zajímavé, nalézáme v bohat illustrované, roz-

mrné > áblov bibli* a v menší »Knize mued-
ník-. Prvá jest nejvtší knihou bibliotéky, jejíž

listy v délce !iO cm. a v šíce 60 cm. jsou bohat
ozdobeny samými figurami ábl na plných stranách.

»Kniha muedník* pochází z dob Karla IV.,

je starou eštinou psána, znamenit itelná, formátu

asi našeho listu.

Než Stokholm není jediným místem ve .Švédsku,

kde skoro v každé sbírce veejné shledáváme se

s památkami, které .Švédové z ech odvezli. Blízká

Upsala na piklad, starobylé universitní msto švéd-

Universitnl knihovna v Upsale,

ské, tiché, od svta odlouené, jehož ulice oživují

hlouky student a studentek v bílých apkách,

má krásnou bibliotéku universitní, zvanou »Caro-
lina Rediviva*. Pes dvakráte stotisíc svazk
ítá tato knihovna, jíž ze švédských jedin štok-

holmská se vyrovná. Ta chová také vzácnou pa-

mátku odcizenou za dob návštvy švédské v 1'raze,

svtoznámý »Code\ argenteus«.

A jako se žádnou, tak ani s touto koistí ne-

dlají Švédové žádného tajemství. Vzácný tento

rukopis gótské bible Wulfiovy z pátého století

chován u tetího okna v pízemní místnosti v právo

od vchodu na té stran budovy, z níž náš foto-

grafický snímek poízen.

Kodex tší se velké pozornosti cizinc i do-

mácích a umístn proto ve zvláštní vitrín a peliv
hlídán, takže ani fotografován ani obkreslen bez

zvláštního povolení býti nemže. Fotografický snímek

jednoho listu, z kodexu, jejž dnešní íslo reprodukuje,

byl jediným, jež bylo možno v celé Upsale získati.

Mají Švédové práv s touto památkou smutné

zkušenosti. Nebo r. 1834 ze zachovaných 167 list

najednou ztratilo se prvých deset list, jež teprve

po tiadvaceti letech znovu získány. Pergamenové

tyto listy, barvy purpurové, popsány stíbrnými

literami, jež nyní sešedivly, a tžko v purpuru

jsou itelný. Na okrajích leckde zíme glossy a

konec list zdobí rzné jednoduché ozdoby, nej-

astji románské sloupky (jako na naši fotografii).

Tžké stíbrné desky jsou dílem pozdjším, prý

z r. 1662., patrn práce

nizozemská. Procestoval to-

tiž tento kode.x od r. 164S,

kdy jej hr. Kiinigsmark z

Prahy odvezl, také nejen

Švédsko, ale i Nizozemsko,

kde byl opsán a také poprvé

r. 1665 otištn. Jest jednou

z nejzajímavjších památek

vbec, nebo jest jediným

obsáhlejším pramenem got-

skéhojazyka. A tento skvost,

tato vzácnost byla kdysi

naši a mohla býti 'dosud

naší . . . Avšak ani toho

nebylo našemu království

dopáno, z jehož bohatství

bral kde kdo . . . j Jg
Dr. Otakar Herold.
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> Bohužel, u nás zrovna pro to, že je otázka

vniíni ei otázkou rovnocennosti národní, otázkou

naši cti a ilijstojnosti, tedy na každý zpsob otázkou

eskou, mli málo pochopení. Každý vi, že nejsem

chauvin. ale vidím-li, že všechno, co patí k sanctis-

simum úadu, co není pro strany, pro eský lid,

kterého je tolik, že se s nim pece jen esky mlu-
viti musí, že všecko to má a musí býti nmecké,
cítím takové ponížení svého národa, že není daleko

fysické bolesti. A u nás se nedocenil význam ze-

jména Gautschových naízení s naprostou skoro

ei služební, a nad politikou, dobýti znovu toho.

co jsme už mli, co nám vzali jen ze strachu ped
nmeckými hrozbami, tak asto se pohrdliv krilo

rameny jako nad zbytenou, bezvýslednou jazykovou

politikou. Za má národ bojoiat, trpt, vydržet,

když ne za est a dstojnost svého jazyka?*

»Proto, aby se našlo nco >populárnjšího«, po-

stavila se do popedí moravská otázka universitní.

Naped se íkalo: bu vnitní e nebo universitu,

až konili jsme zase heslem: vnitní e a univer-

situ. Tak nestálosti, netrplivostí, ale ne naší (dr.

Kramá slovem naší myslí: poslaneckou), zanesen

do politiky element nejistoty, kolisavosti, který posici

naši velmi oslaboval.'

»Nmci dovedou chtít jedno, a od toho neupustí

a koncentrují na to všechny sily. Až svého dobudou,

chtjí nové. A v toni je jejich síla. To je mužská

politika, vlastní Nmcm, Slovanská je bohužel

vrtkavá, ženská.

«

^' Dr. Karel Kramá v »Národ. Listech* ze

dne 22. íjna t. r. uveejiuje otevený list poslanci

dru. ryt. Plakovi. Vyjímáme z nho:

^Politická taktika musí se pece íditi podle

okolnosti, podle charakteru protivníka, podle mnivé
situace. — — Ale u nás je tak asto obrácený

svt! Z otázky taktické, z ob-

strukce se udlal princip, na tenfse pisahalo, ale ze zmny cíle

politiky se principa nedlal, tam

pehazovala se otázka jazyková s

otázkou universitní, jak práv byla

nálada, a najednou se také pišlo

s tím, že mají se oba tyto poža-

davky zamniti ním populárnj-

ším : všeobecným hlasovacím prá-

vem.*
»

•— — — království eskému
dána galerie moderního umni —
a já ješt jednou konstatuji, že

nebyla myšlena pro nás samotné,

nýbrž ze samého poátku pro oba

národy, pro celé království, a po-

nvadž jsem jednání to zvlášt já

vedl, musím pece já vdti, jak

se vci mly.*

Ze slavnosti v Krešaku
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»Naprostou nepravdou však jest, že nám kdy
hrozil bar. Gautsch Nmeckem. Ani slovem se v na-

šich jednáních o Nmecku nezmínil. Také není

podle toho svtová situace, aby nás tím zalekl,

a baron Cautsch dobe ví, že nemluví s nevdo-
mými dtmi.

«

»Každá vláda potebuje hlasy, a mysli-li p. dr. P.,

že možno dlati politiku tak, aby druzi pro vládu

hlasovali, ale my abychom za to, že hlasujeme

proti ní, dostávali koncese, pak mu závidim jeho

optimismus.*

• V Cechách se všecko snadnji porouí než se

to ve Vídni provádí.*

Originál nebo — kopie? (Brok o fo v o

sousoší sv. Františka X. s mostu Kar-
lova). Z jara tohoto roku byla svolána komise

za tou píinou, aby ohledala fragment sousoší

(spodní ásti s postavami rzných pohanských ná-

rod), která byla konen po dlouhých létech

šastn vylovena ze dna vltavského a uložena ve

valdštýnské ohrad na Malé Stran. Sousoší složeno

tam tak, jak leželo v eišti Vltavy. Komise vy-

slovila v první ad pání, aby sousoší postaveno

bylo v ohrad na vyzdný fundament v té poloze,

ve které stávalo na most. Pravá strana sousoší

je velice poškozena. Hlavní píinu toho hledati

sluší v zatloukání devných jehel k provisornímu

mostu pilotovému. Nikdo ovšem neml ani potuchy,

že dlníci pi zarážení pilotv — otloukali jimi

sochy ze sousoší, tak že z pravé strany spodní

ásti byly sochy velice poškozeny.

Komise navrhla mstské rad, aby celé sousoší,

pokud lze je z fragment sestaviti, bylo uspoá-
dáno v celek. Práce ta svena byla sochai

eku Vosmikovi, jenž úkol svj
v tchto dnech dokonil.

Byla opt svolána komise (pp.

president Hlávka, prof. Koula,

prof. Mauder, ed. Stibral, dr. Chy-

til, inž. Herain a zástupci stav.

tjadu mstského) aby posoudila,

zda definitivní rekonstrukce sou-

soší na základ tchto vykonaných
prací lze doporuiti. Skupina až

na zmínné dv valn porouchané

sochy a mén závažné zlomky

byla pivedena do pvodního stavu,

tak že komise neváhala navrh-

nouti, aby Brokofovo veledílo bylo

umlecky doplnno. Komise na-

vrhuje rad msta Prahy, aby

pedevším byl poízen sádrový

odlitek defektní pravé strany, by

zachován byl dokument o tom, co

zbylo z originálu a co bylo do-

plnno. Tento odlitek sloužiti má
zárove sochai za pomcku.

Pokud se týe chybících ásti, mají býti po
návrhu komise pimodelovány. Teprve potom bude
definitivn rozhodnuto, zda bude možno postaviti

na most originál s tmito novými doplky v pís-

kovci pak provedenými nebo zda bude nutno na-

hraditi originál kopií celého sousoší z kamene.

R. y. K.

Husitské museum — nebude! Obec pražská

koupila vedle Platýzu bývalý kostel sv. Martina ve

zdi, v nmž poprvé, a to r. 1414, jal se fará Jan

z Hradce k vybídnutí Jakoubka it Stíbra udlovati

veei Pán pod obojí zpsobou. Praha dá chrám
opraviti, ale museum husitské, zde projektované,

nemá nadje na uskutenní, ponvadž není dosti

husitských — památek!
Revisí po všech museích — která však asi ni-

eho ze svého inventáe by nepropjila — se

zjistilo, jak málo zstalo z této historicky nejpa-

mátnjší doby. A naplniti museum jen fotografiemi,

obrazy a knihami nezdá se vhodno. —
Pi oprav kostela sv. Mjrlina ve zdi — tak se

mu íkalo, ponvadž byl v hradb nad píkopem
mezi Starým a Novým mstem — vznikly njaké
rozpory o sanktusovou vížku, kterou na kterési

rytin konstatovali architekti. Avšak archaeologové

vyslovili se proti ní, ponvadž byla pidlána
pozdji. Vyhráli však na radnici architekti.

Na steše pvodn tedy vížky nebylo, v století

pozdjším byla vížka zízena, iešt pozdji odstra-

nna, ale nyni se objeví nová její napodobenina.

Není-li v náhledech o restaurování a konservo-

vání u nás ješt Babylon — daleko do nho ne-

máme. R.

D Slavnosti v Krešcaku, letos za úasti zá-

stupc eského národa konané u píležitosti od-

Ze slavnosti v Kreš-iku.
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haleni restaurovaného starobylého kíže na bojišti

krešackém a pomníku Jana Lucemburského, pro-

vázíme dnes dvma obrázky.

" Am. Hausmannová. V tchto dnech bude

otevena v atelieru této malíky (Palackého nábeží

. 2000) výstava jejích dl ; ada pírodních inte-

rieur z muromského kraje, dále pražské pohledy

a posléze nové ukázky jejího umni figurálního.

Slena Hausmannová vzdlala se u moderních mistru

paížských a mnichovských a má neobyejn vy-

vinutý smysl pro náladu kraje, kterou odstíny nikoli

hlunými delikátn oduševíiuje. Neveliká výstavka

duším pro umní oteveným mnohou pochoutku

pipraví, jak oekáváme soudíce dle ukázek umní
malíina v poslední výstav rudolfínské, z paíž-

ského salonu atd. Bližší úvahu o pracích sleniných

pineseme po otevení výstavy. s— a.

O Mstské divadlo v Zižkovr- Pod patronisací

msta konala se 18. t. m schze zástupc místních

spolk, v níž bylo jednáno o zízení divadla v Ž i ž-

kov, nejvtším eském mst po Praze. Poadatelé

pozvali dramatické autory F. A. .Šuberta a Vá-
clava Stecha k projevm o tomto projektu. Oba
eníci pronesli dvody pro zbudování jednoduchého

divadla lidového. Starosta msta p. Žák prohlásil

pak, že obec by myšlénku tu uskutenila, kdyby

bylo jisto, že je to obecným páním. Ve jménu

dlného lidu nadšené promluvil p. Nykodym.
Ostatní eníci vesms slíbili, že budou myšlénku

tu popularisovati.

'Jíl »Komu nevadí místnost !« teme ve »Stu-

dentském sborníku*, který upozoruje, že nmecká
Uránie v Praze poádá populární pednášky vdecké
9. literární v nmeckém kas i n, a doporuuje tento

podnik slovy »že mže leccos dobrého pochytiti,

komu nevadí místnost!*
U všech všudy — myslíme — tak velká ta láska

Germanie ješt není, abychom jí lezli tak kvapn
•— do náruí.

.j^A. P. echov: Jest život krásný ! . . .

Vedle Maxima Gorkého jest nyní u našich pe-
kladatelv Anton 1'avlovi echov ruským spiso-

vatelem nejhledanjším. Je to snad lehká, plynná

forma a humorný nádech, který si získává oblibu

eských tená, kdežto co do hloubky a souvislého

umleckého zpracováni echov znan zstává za

svým druhem a za i-adou velikých ruských spiso-

vatel.

Také povídka Jest život krásný!... za-

jímav líící život ruských student, má všechny

význané vlastnosti echovova péra. Jakkoli dj
práce jest ponkud roztíštn a petížen zbyte-

nostmi, povídka pece si dobývá našeho zájmu,

nebo iieje teplem krásného mládí a má liojn po-

zoruhodných osob a míst. Vtšin tená zajisté

nejvíce bude se zamlouvati veliký student Antoš

Zárudný a milenka jeho Soía, tebas ta mladiká
dívka mluví a chová se ve všem jako mudrc, který

má za sebou nikoli sedmnáct, ale sedmdesát let.

Ale nech, ta milá malá bytost jest hodná našich

upímných sympatií.

Kniha, kterou peložil Julkin-Husák, vyšla ve

Vilímkov knihovn. Ds.

Zdravotnické epištol}' pro lid. Napsal
MUDr. D u ch os I a v Panýrek. Lidová knihovna,

kterou vydává Tiskový výbor eíkoslovanské sociáln

demokratické strany dlnické, pinesla již nkteré
zajímavé peklady, tentokráte pak zajisté se za-

vdila svým tenám pvodním dilkem Panýr-

kovým. Osvícený léka a neobyejn pilný a pro-

nikavý spisovatel pouuje v nich eského dlníka,

jenž nemá jiného kapitálu než zdraví, jak nejlépe

by si zachoval toto své jediné bohatství a jak by

je neporušen zachoval také potomkm.
eknme upímn: jednotlivé kapitolky tchto

epištol Panýrkových mly by býti odíkávány
denn mezi modlitbami v našich rodinách a zvlášt

v chudých rodinách. Jest v nich tolik pouného
a dobrého, že tenái nemohou býti spisovateli za

vše ani dosti vdní. To, co na p. vypravuje o

alkoholismu, mlo by si peísti mnoho eských
lidí, bu aby se varovali nebo aby pouovali opt
jiné.

Správn Dr. Panýrek praví, že malému národu,

jako jest národ eský, hrozí veliké nebezpeí

i z takové neesti, která velikého národa jako

celku málo se dotýká. >U nás je každý jednotlivec

mnohem vzácnjší a drahocennjší pro osudy a

budoucnost vlasti, než-li u soused poetn sil-

njších, desetkráte i dvacetkráte etnjších. Jedna

ztracená hlava v echách znamená tolik, jako

deset i dvacet ztracených duší v Nmecku.* Jsme
pesvdeni, že zdravotnické epištoly Panýrkovy

pinesou zvlášt vrstvám, pro které byly psány,

mnoho dobrého. Ds.
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Silhouetty z italské Riviery.

am v tom kraji tkvlo
nkde poblízku vné
srdce moe ; bylo sly-

šet jeho tlukot ve dne
i v noci stejnomrnými
údery dochvivajici až

ku behu v huících
rozpnných vlnách,

a na pobeží, barev-

nými oblázky, keh-
kými villami a hotely a umlými sady po-

házeném, rozestíralo rádo slunce své úsmvné
paprsky i tehdy, kdy v jiných krajích, ba už
za trojími kopci odsud, vládla plná zima.

Proto sem pibíhali ze všech konc svta lidé

zkehlých i unudných neb náruživ zvdavých
duší, i tací, jež pivádlo prosté pání zažívat

na rozdíl od jiných krajan asnjší, exotické

jaro.

Na jedné hromádce slézalo a rozlézalo se

nás také asi pl sta lidských ervík. Tomu
místu íkalo se »Hotel na spanilém behu*.
Celku nejrznjších národních individualit zde
vévodili Angliané, nebo, jak to vyložil náš
hoteliér, oni lozumn si objednávali ti msíce
naped nejlepší místa a vždyck\' nóbl platili.

Ostatn nkteí se sem vrn vraceli každým
rokem. Tak na píklad Sir Bris sem na ».Spa-
nilý behx jezdil už sedmnácte let. Tohoto
starouška znal už každý špaek na Riviée a

vypravoval o nm svým dtem, že nosí v kapse
v kornoutech sladké žemliky a zbytky
nákyp.
Špaci mli sira Brise rozhodn ve vtší lásce

než jej milovaly mladé dívky a paniky. Tyto,

teba že je podloval stále kytikami z fialek,

narcis i rží, nazývaly jej dosti asto mezi
sebou ddkem ba nkdy i protivným ddkem.

Staroušek totiž zásadn nevyhledával spo-

lenost letitých lidí, kteí mluvili nejradji

o svých nemocech a povzdychovali si, že už
to na tom božím svt není tak hezké, slušné a

dobré, jako to díve bývávalo.

Když se nám poprvé objevil v ítárn
o trochu zimavém zachmueném odpoledni,

povstalo dvé dam z kesel rozestavených kolem
mramorového krbu; napadlo jim soucitn, že

blouký, shrbený a scvrklý ddoušek pi-

chází se oháti. — .Ale on se ani ke krbu

nepiblížil, batolil se ipern kolem tabuli

s rozloženými asopisy a nasadiv si monokl
prohlížel si pítomné dámy jednu po druhé

s pátelským úsmvem. Celý ist vyšoený,
od pelivého úesu na stranu sesaných, na

vršku hlavy trochu nastavených vlas, v tuhém
límeku a snžné kravat, jasném lystrovém

odvu — až do bílých botek — zdál se celý

k úsmvu zladný.
Náhle se rozcupal ke skupin mladých dam,

kde sedly ti severonmecké dívky a nád-

hern krásná italská paní se sedmiletou hol-

ikou.
»Odpuste, mé dámy'« — poal klikovatou

nminou, cen ob ady snžn porcelánových

zub — »já tu nkde nechal ležet svoji bet-

deke . .«

"Bettdecke — er sucht eine Bettdccke< —
pronesla s vyjeveným zrakem krajní dáma.

»Jes, jes — meine bettdeke* — s nžný'm
a pítulným hlasem optoval ddoušek.

(8) 113
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Dámy letmo pehlédly celý sál, jedna z nich,

patrn ta nejvtipnjší, povstala a podívala se

pod stoly.

Ddoušek chápaje pátelský zájem, posadil

se na nejbližší keslo a okazoval : >Zde —
zde- nkde jsem betdeke položil.*

»Ale je to nápad tahat takovou vc do i-

tárny« — zašeptala zase jedna z dívek ve své

mateštin a v uzardní poradila: 'Zavolejme

sklepníka nebo panskou, jist to sebrali.*

Zazvonilo se na správce hotelu, který uml
anglicky, a v minut se vysvtlilo, že ddoušek
hledá knihu Baedeckra. Všecko se rozesmálo,

ddoušek nejvíce a pi tom se pokusil schvátiti

holiku krásné italské paní na svj klín. Ona
se vzpouzela.

»Ada, bu slušná, pokloií se pkn pánovi !«

napomínala krásná paní. »Moje dcerka* —
okázala se živým italským gestem na dívenku

a svoji hru s patrnou pýchou.

»Ach. krásná dceruška — krásná paní« —
zaplesal ddoušek vlašsky vším, co uml —
»budeme nosit bonbony, kvty . . Signoe se

tu dobe libí ?*

>Velmi dobe; zstaneme zde ti nedle.*

»Budeme dlat výlety do Monte Carla, .San

Remo, do Cannes. Není-liž pravda má paní?«

"Nejspíše, že se všude podíváme.*

>A potom moje paní, kam pjdete potom ?«

>Pak pojedeme domu; muži se beztoho už

te náramn po nás stýská*

»A mne pustí, a mne pustí!* vyvíjela se

náhle divoce malá Ada z pevného objetí a

z ddouškova klírra, div že se nerozplakala.

»On mne tolik tiskne jako klešt!*

>0dpu5te, že je tak neslušná« — pebrala
matka dcerušku do nárue — »ona se dnes

njak špatn vyspala.* A sebravši Adu za
ruku a uklonivši se odcházela volným elasti-

ckým krokem sebevdomé krásky.

U krajního stolu zbyly již jen dv dívky

ponoieny v nmeckoitalsl<ou gramatiku. Jedna

z nich mla hezký profil s plným podbrade-

kem a buclaté ržové prstíky.

iperný ddoušek si ji celou prohlédl, po-

tom promluvil patrn s upímným zájmem :

»Signora italiana?*

»Nikoliv — jsem Nmkyn Hanoveránka* —
zaznla trochu roztržitá odpov.

Chvíle pestávky, co zatím sbíral anglický

ddoušek znovu svoji znalost nminy a pak

se zase ozval:

>Lieben sie Aisbaden?*
Dívka na nho upela vyjeven oi a zavrtla

hlavou.

Musí býti ale zdravé Ais-baden — já chci

užívat.*

»Prosím vás, kolik je vám let ?< napadl náhle

druhou dívku vedle Hanoveránky sedící njaký

zájem. -Naše pokojská povídala, že je vám
osmdesát.*
Ržový, ist oholený obliej ddouškv se

nelib stáhl, že z nho zbyla tém jen te-

nounká podkveka rt — mohutný nos a pod
zježeným oboím náhle zostená oka.

•Tolik mi dávno není — « obracel se jsa

oividn nelib dotknut — >ostatn nechápu,

jak se zde služebnictvo mže bavit starostí

o moje léta. To není taktní — rozhodn to

není ani slušné. Jezdím sem po sedmnácte
let, ale nynjší personál hotelu je mi nesne-

sitelný a naše panská z prvního poschodí je

ošklivá jako sva. Leknu se jí pokaždé, když
mi vstoupí do pokoje— skuten leknu. L'sadím

se v jiném hotelu, anebo mohu jezdit na jiná

zdravá utšující místa.*

Odcupal k jasnícím se oknm, a jako by tam

z klubající se slunení tuchy nabral zase lepší

nálady, zastavil Francouze, abbea, který se mezi

námi krom spolených tabulí sotva jen mihl

;

sbíraje noviny nebo knihu pod paží, tíhl za

každého poasí do zahrady, kde v nkterém
kout neb altán etl nebo se modlil.

• Monsieur, prosím, nemohl byste mi nic spo-

lehlivého \'ypravovat o .Aisbaden? Rád bych
letos užíval.*

»Wiesbaden* — opravovala se skromnou
ochotou francouzská guvernantka, s kterou se

ddoušek jen tenkráte bavíval, když neml
pranic píjemnjšího. .Suchouká a ve všem
všudy se ztrácející tato bytost milovala tajn

s celou svou nžností zde zvolna zmírajícího

Rusa, professora Vladimíra Ivanovice Zueva,

psala o nm ve svém denníku jako o svém
Vladimíru Ivanovii a proplakala nad jeho

i svojí životni beznadjností mnohou hodinu,

sníc o njakém shledání na vnosti kde ona

bude jist omládlá, záivjší a významnjší
než zde . . Rus skrytý význam její nhy
nikdy nezatušil, zval ji jen dobrou duší.

"Neznám Wiesbaden a nieho tam na se-

veru* — odvtil krátce samotá Francouz.

»A na francouzské Riviee neznáte prosím

žádného tichého místa bez prachu a auto-

mobil, které by bylo píjemnjší než zde

Bordighera ?<

Na Irancouzskou stranu nechote- — za-

mavl abbe rozhodn rukou. Tam za tchto

as nikde nenajdele špetku blahodárného

klidu, všechno jen hnije, je samý prach a

všechno je umlé. I ty oranžérie, laury, olivy

i rže — všechno je to tam tak umle pi-

tažené — nepravdivé — tam, povídám vám
nechote! •

Docent Vladimír Ivanovic Zuev sedl v pe-
vleníku u hejícího krbu: dívaje se vytrvale

do ohn, kde se píjemn žeravla olivová

polénka, obrátil své smutné veliké oi po
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francouzském abbcovi a p-avil putichu k ešce,
s kterou se zde spátelí.

• Divná vc — já myslil, že na tom božím
svt jediní Ryové zásadn si haní, pomlouvají
a o každý utšenjší kvt oškubávají svoji

vlas — ejhle i jeden P'rancouz!«
•A tam u vás není snad pravdivá všecka

ta bída a smutek, které líí vaši spisovatelé

v každé povídce ?« zaznla odpov.
»Tak beznadjn, jak oni to líí a uí, to

jist není, u nár se naleznou také krásné i jasné
stránky. Já se protahal už hezkým kusem
svta — v Paíži jsem také rok studoval, ale

pravím Vám, lovk je všude lovk, jen jeho
chléb je nkdfc z mandlí a jinde zase z otrub,

ale když jiného nezná, stejn sladký.

Jen domýšlivost a illuse brání spokojenosti.

Tak na píklad já bych rád klidn docházel
konc a cíle tam doma v Rusku, ale matka
i sestra prosily a plakaly tak dlouho domýšlejíce

se, že mi zdejší slunce a moe pomohou, až

jsem musel povoliti. .\ uvíte pece, že doma
se umírá leheji."

»Ma se zdá, že chcete, aby ta vaše po-

vídka vyznla dsledn po rusku také jen

smutn* — pravila eška.
»Nievo« — zamávl rukou. ^Podívejte se« —

snažil se pousmáti se — »jak tamhle paní Bres-

ciová s vášnivou vírou vytahuje slunce Pánu
bohu ze záslon. Celá moje matka !«

Paní Biesciová pocházela z Trevisa; náš
hoteliér znal dobe její pomry a pipomínal
o ní s jistým nadšením, že je to nekonen
bohatá vdova, která za své díví svobody
z nepatrných pomr dcerky skladníka ud-
lala ohromné štstí. Provdala se za továrníka,

který ml opravdu veliké jmní, ale až teskn
malé, skrofulosou podryté zdraví. Syn Pavel,

který pošel z tohoto manželství, ddil oi-
vidn matinu tvá, ale také otcovy chabé
životní síly ; v devatenácti letech poal hy-

nouti, matka jej vozila do Kaira, na Rivieru,

do .Area a Keichenhallu, a srdce se pozorovateli

krušilo tou její nekonenou vírou, že je snad
pece nkde pomoci. Nepokojné zraky pani Bres-

ciové strážily každý dech a pohyb Pavlv,
upíraly se s podráždnou nenávistí na každou
dámu, která na procházkách zvíila trochu

prachu svojí delší sukní v blízkosti Pavlov, plná

postava mrštn poklekala, aby zrun obula

synovi pezvky, žádnou takovou pokornou
službu nedovolila vykonati sluhovi neb panské,
které sebou všude vozila mimo mladého spo-

leníka, jenž ml za úkol hrát Pavlovi na
housle a vyprávti mu samé píjemné veselé

vci.
Njaká pradlena povdla paní Bresciové,

že je dobe rozsvcovati asto lampiku ped
kaplikou svatého Kryštofa v olivovém háji

bhzké vesnice, tak že se uzdravila její dlouho

trpící sestra. Proto cílily te každudenn tajné

cesty paní Bresciové k této kaplice. Za as-
ného rána, kdy obyejn Pavel nejlépe spal,

spchala pani Bresciová do olivového háje
vlastnorun dolíti oleje do lampiky a po-
modliti se u obrazu svatého Kryštofa vroucí
otenáš za synovo uzdravení.

Když se^ o tchto cestách dozvdl, statný

a krásný Švýcar, doktor Šatler, dával se te
každodenn budit ze zdravého spánku o páté

ranní hodin a peliv ustrojen íhal za zá-

slonou okna, kdy paní Bresciová vyjde z ho-
telové branky. Tak nahodile ubíral se pak
také každodenn svou nejmilejší procházkou
k sv. Krištofu, vyprávje pani Bresciové, že

si tuto tichou stezku od poátku zdejšího po-

bytu oblíbil, a poslouchával s oddanou úastí
paniny stesky, obavy a nadje. Tvrdil, že

pestál u vku Pavlov také takový katarh
plícních hrot (jak lékai Pavlovu nemoc
zvali), což jej znan piblížilo zájmu paní

Bresciové a snažil se jí zajímavé vypravovati
všemožné, co delikátn prozrazovalo jeho li-

dumilnost, ideálnost, skromnost i mužný cha-

rakter. Úslužn pak pomáhaje pilívati olej

do lampiky u kaple sv. Kríštofa, nemyslil

nikterak na Pavla, kterého jako rozumný
lovk považoval za Moritura — nýbrž myslel

si s celým nadšením smlého svého plánu:
»0 ty svatý Krištofe, kéž by tato znamenitá
vdova stala se mou chotí — to bych ti pak
vystavl tak pohodlnou kapliku, jako sob
celý život.

«

A snil pi tom o vlastní ekypáži, jezdeckém
koni, o divadelních ložích a skvostných ce-

stách zárove s jistým poctivým vdomím,
že by byl paní Bresciové, která byla patrn
asi o pt let starší, než on — vrnou oporou
života.

Vášnivé pohledy paní Bresciové k dnešní

obloze vyloudily opravdu již slunce ze šedých
obal, Rus Zuev se za jeho milosrdnými pa-

prsky také již odtáhl a za ním guvernantka
se svými sny.

Z nových tená pišla do ítárny jen ješt
.Anglianka, která jako obyejn vlezla si na
keslo po koiím zpsobu pes stranici lenochu
a na druhé, nejbližší sedadlo si natáhla nohy.

inila to již tak pes ticet let od svého
dtství, nenapadlo jí nikdy, zavádt nový
zvyk.

Náhodou ležel dnes na onom sedátku ble-

dmodrý, hedvábný pruh vyšívání na jabot,

který zde zanechala mladá paní severonmec-
kého soudního úedníka, a když spatila, vrá-

tivši se po chvilce ze zahrady s navleenou
jehlou v ruce, tuhé botky .Anglianky klidné

spoívati na svém hebkém skvostu, vykla
v hnvivém i rozileném ustrnutí

:

(S > i;."
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•Tohle je pece už nejvyšší nestydatost !
Na neštstí tolik nmin Anglianka roz-

umla, uražen poala volati o mužovu
a krajanskou pomoc, jako by byla lupii na-

padena
Na stranu nmecké dámy pidali se rázem

všichni její krajané, až na jedinou výjimku
podráždní proti Anglianm, již proto, že tito

užívali jistých pedností v hotelu a mli v í-
tárn vyloženy veškeré své hlavní asopisy,
kdežto z nmecký'ch list nebyl po celé Bor-

dighee žádný k nalezení.

Tak se vyvinula trapná hádka nejosud-

njší pro ubohého hoteliéra, který marn se

snažil oba rozilené tábory s veškerou svou
charmantnosti pesvdit, že se vlastn nic

nestalo. Rozílené skupinky si vj^etly samé
nepíjemné vzpomínky. Z nmecké strany
kdosi zavolal

:

».Af žijí Burovéla že mají Angliané vlí
zuby.*

Z anglické strany padlo pohrdlivé slovo
»Cvokai« jako poslední trefa.

A dokázalo se, že Britové mají opravdu vlí
zuby: devt len nmecké spolenosti se

cítilo z našeho píjemného hotelu vyštváno
a vykousáno.

Marný bj'!}' veškeré prosby hoteliéra, poali
si svorn svazovati zavazadla a odjeli na druhý
den ranním omnibusem do Mentony.

(Pokraování).

A. PIKHART:

Algeciras.

mno to probhlo ped
nedávném novinami
celého svta proto, že

se bude v Algeciras

koncem ledna 1906
konati konference, kte-

rá má uspoádati za-

pletené záležitostiMaro-

cké. Je zajímavo, že ve
mst, ve kterém pi-

stáli Maurové poprvé do Španl, bude se roz-

hodovati o osudu Marokka, obydleného se

dv tetiny Maury.

Poznal jsem je a co o nm vím, povím.

Provázeni opodál delfíny, pejeli jsme prplav
Gibraltarský, a protože jsme mli na spch,
dali jsme se ihned pevézti pes Gibraltarský

záliv do .Algeciras (vyslov Alchesiras). Bylo
krásné májové odpldne; plni ješt vzpomínek
na podivný, z míry zajímavý život v severní

Africe, pozdravili jsme dosti chladn starou

tetu Evropu, kterou jsme byli opustili ped
temi dny, a která se za této nepítomnosti
naší — ku podivu, vite !

— nezmnila, leda

že o celé ti dny sestárla.

V Algeciras nás uvítalo nco, eho jsme ve
Španlsku dosud nepoznali : ostrá celní pro-

hlídka ! Necelila ani tak proti nám, cestujícím

cizincm, jako proti domácímu lidu, kterého
byl parník plný. Vraceli se patrn z práce
>s anglické strany. Ohmatali každého toho
Juana i José tak, že by jej sebe bedlivjší

léka pelivji proklepati nemohl, smekli mu
apku, a div se mu í do uší a pod jazyk
nepodívali.

Pro ?

Pedn ze samé lásky k blízkému sousedu
.Anglianovi, který si poíná k španlskému
sousedu stejn laskav, a podruhé proto, že

prý .Algeciras má 12.380 obyvatel, a z nich

najisto 12.(100 podloudník. Ti ovšem nepasují
— aspo ne ve vtším slohu — na cest po
parnicích ale na lokách aplachetkách. A jak

nepasovat! Do Marokka je, coby nkolikráte

poádn kamenem dohodil, a výdlek snadný
— leda že carabineros udlají lovku díru do

tla. Nezabijí-li nadobro, vyiíže se otužilý

podloudník, a hledí jim to oplatit, a život jeho

i celních strážník se stává takto romantickým
pímo dle- vzor stedovkých.

Msto není velké, také ne starobylé, protože

bylo nkolikráte dobyto a jednou i se zemí
srovnáno, ale za to má historii, jako málo
mst. Pátého dne msíce redžebu roku 92.

Hedžry — ili mén uen eeno, dne 28.

dubna roku 711. — stoupla totiž y Algeciras

popr\e maurská noha vítzn na španlskou
pdu a odtamtud zapoalo ve :bpanlích velké

tažení Arabu, kteí, dobyvše prvního velkého

úspchu u Jezer de la l'"rontera, podmanili si

tém celou zemi, zanesli tam vzdlání, osvtu
a blahobyt, a v dobách, kdy Kolumbus dal

svtu nový svt, podlehli a zvolna couvli zase

dílem do .Afriky, vtšinou však v

I

I

Utí
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kraj neznámý,
od jehož beh žádný poutník již

se nevrací.

Tenkrát, roku 711., jich pnbjMo do Algeciras

12.000, velel jim Tarek-ben Zeyad, a vedl je

zrádný hrab Jiilián, který dle legendy za

zkázu dcery své lorindy zniil celý svj
národ.

Voj pirazil ke behu lahodícímu z dálky
oku svží, bujnou zeleni, a Maurové nazvali

kraj ten AI Džezírah — al Hadra »zelený

ostrov«, a ást jména toho — Alchesiras —
zstalo památnému mstu podnes.

Byli by špatnými vojáky, kdyby nepoznali

okamžit vojenský význam blízké ohromné
hory, zvané tehdy alpe. Tarek, — asto
zván i Tarik — opevnil horu, a ta se na-

zývala od té doby Gibl-el-Tarik, ili po evropsku
zkomoleno Gibraltar.

I dále pistávaly v Algeciras africké posily

maurským bojovníkm, i výpravy arabských
vládcv. Tak tam dne 30. ervna 1086 pibyl
Jusuf-ben Jaštin, emir Almoravid, a roku

1145 vystoupili tam Almohadové s 12.000

pšími a 6000 jezdci.

Pirozeno, že maurský Algeciras vzkvétal

a rostl: byt mstem obchodním i dležitou
stanicí vojenskou.

V dobách upadající moci a slávy maurské
obléhal .Alfons XI. pevné msto devatenáct

msíc a ti dnj', a dobyl ho dne 27. bezna
roku 1344 Tehdy prý poprvé zahmlo ve

Španlsku dlo; bránili se jím obležení Al-

geciané.
Jakmile msta dobyto, promnna mešíta

v kiesanský chrám, pevnost utvrzena, a

Alfons XI. tak vysoko msta cenil, že se na
svých dekretech podpisoval i »rey de .A 1-

g e c i r a s« — král Algecirský.

Ale hned po tvrt století dobyl msta maurský
král Granadský, srovnal je se zemí, a pipojil

obvod jeho ke Gibraltaru. Pomalu, zvolna
rostly ze sicenin nové domy, až vzniklo

pívtivé, pímoské msto ve kterém má nyní

stedomoské lostvo španlské pístav, hájený

nkolika pevnstkamí.
Msto nemá pramen pitné vody. Kdyby

španlská vláda uložila na pitnou vodu clo,

byla by jí v Algeciras í bez vodovodu hned
hojnost k utopení. Napasovali by ji tam. Ale

tento nedostatek španlských celních pedpísv
piml Algecíany, že si, tuším ve století

sedmnáctém, založili velký, dobrý vodovod.
Z okolí — hojn porostlé pahorkatiny, nade

kterou v dáli vystupují lesnaté svahy Sierry

— vyváží se prý uhlí a m, a pobežní obchod
jest velmi ilý. Hlavn v noci, kdy celníci

všeho nepehlédnou.
A není' divu! Ve starších knihách doítáme

se všude stesku, že .Angliané v blízkém

Gibraltaru podporovali v Algeciras a okolí

veškeru nekáze a hlavn pašíství až ne-

stydat. Pod záštitu jejich dl se utíkali nejen

podloudníci, ale i zloinci. Horkokrevný Spa-
nl zabil nkde v houštin u Algeciras soka
i nepítele svého, a byl-li píznivý vítr, byl

na lodice v ochran cizího území díve, nežli

se mrtvola nalezla. A španlská lo stíhající

podloudnickou lodici, vrchem naloženou afri-

ckým zbožím, musela se zastaviti na dostel

dl gibraltarských, a podloudníci zatím vy-

jíždli dále vdouce, že je v Gibraltaru uvítají

už proto, že uškodili Španlsku aspo na clu.

A z Gibraltaru se pak za píležitosti pašovalo

do Španl. Proto zpívají ve Španlích podnes

A Koma se va por bulas,

por tabaco á Gibraltar*)

Te se takové okaté píhody arci už nedjí.

Algeciras je sídlem velitele hraniního okrsku,

zvaného Campo de San Roque. Je to hranice

Španl proti anglickému území, a stojí tam nízký

násep, utvrzeny strážnicemi a branou, zvaný La
linea; Angliané však nedovolili a nikdy as

nedovolí násep ten zvýšiti, i upevniti. Mezí
dobrými sousedy není pece teba takových
hrozivých zbytenosti

!

Krom toho dlí území španlské od území
anglického tak zvaný neutral ground. Tato

písina je úpln neutrální . . . jenže leží v do-

stelu strašlivých bouchaek gibraltarských.

Ulice Algeciraské jsou na Španlsko ne-

obyejn isté, blostná stavení se stechami
hodn plochými pipomínají stavby Cadizské,

a hotely jsou tam po ertech drahé.

Usedli jsme v hotelu k veei. Prelí sálu

bylo jediným sklenným balkonem, a my, a
jsme byli cestou po moi a podveerní krásnou

procházkou po moském behu vyhladovlí,

div jsme jídla nezapomínali pro pohled sklennou
tou stnou. Ped námi se prostíral v na-

prostém klidu záliv s Gibraltarem v pozadí,

Ohromné skalisko (prý 2*1^ míle v obvodu a

1439 stop výše) leželo v tiché vod jako ped-
potopní njaký levíathan. Moe iblankytnlo,

pak šedav zamodrávalo a Gibraltar byl na-

fialovlý. Drobné luny a parníky, kotvící

v zátoce, vypadaly v záplav modrého svtla

skoro erné. Na konci skály gibraltarské se

rozzáil maják.

Pohled velkolepý, a pes veškeru mohutnost

uklidující.

Ovšem, uklidující jen cizince, a ne Spanla.

Každému poctivému, vlastí milovnému Španlu
tíží ta velká skála na mysli, a kotvy anglických

lodí, v pístavu stojících, jakoby se mu za-

rývaly hroty svými do srdce

') Do íma jdi pro odpustky,

r.,1 Gibraltar pro tabák.

li:
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Nejdležitjší bod celého Španlska, brána

.Stedozemního moie usurpována kdysi cizin-

cem, který se tam nasadil j?ko ocelový ježek

do nory králií, a nedá se vypuditi žádnou

mocí lidskou!

Gibraltar, zvaný pi vpádu Maur Calpe.

tvoil s Ceutou. za maurských dob zvanou Ávi-

lou, na protjším africkém behu, tak zvané

sloupy Herkulov}', za které se plavci ze Stedo-
zemního moe po tisíciletí neodvažovali. A po-

divným ízením osudu náleží jižní cíp Spanl.
Gibraltar, Anglianm, a severní cíp Marokka,

Ceuta, Spanl um.
Maurm vyrvali Španlé Gibraltar r. 1462.

a Karel V. jej dal siln opevniti. Ale dne 4.

srpna r. 1704 se Angliané, pomáhající Ra-

kouskému arciknížeti Karlovi, zmocnili pev-

nosti, opatené na obranu co nejbídnji (prý

tam bylo posádkou osmdesát invalid bez dl
a zásob) a velmoci pi míru Utrechtském

(r. 1714i klidn pikývly a promnily tak lou-

pež ve vlastnictví. Španlé ovšem tžce nesli

tuto ztrátu a nkolikráte se pokusili, aby d-
ležité pevnosti zase dobyli. Ba, obléhali Gi-

braltar od roku 1779 do roku 1783, užívajíce

plovoucích baterií, ale všechno jejich hrdinství

a namáhání bylo dokladem jediné skuteno-
sti : že jest (libraltar nedobytným.

A což te, kdy jsou jeho skalní sluje ve

výšinách vyzbrojeny tžkými dly nejnovj-

ších soustav, a zásobeny na obléhání sebe

delší

!

Je tedy žal a hnv .Španélv marn}', a
hluboký. Lidová píse španlská:

Viva Cádiz porque tiene

las murallas hacia el mar,

y caíones apuntando
al peón de Gibraltar.*)

zní sice pkn, ale když ony se ty zatrolené

skutené pomry neídívají národní písní, teba
byla sebe hezí

!

Stmívalo se. Barvy chladly, šedivly, skála

Gibraltarská splý'vala s mlhou, a jen svtlo
majáku záilo \yzývav, vítzn, jako ohe
v táboe nepátelského vojska, pipraveného,

že každou chvílí bude železnou rukou hájiti

starý lup.

Veer o desáté pijel vlak. Vesele zapískal,

a kluci z celého okolí naskákali na zastávce

na stupátka a jásajíce a tleskaj ce svezli se

na stanici.

Tch tedy protjší peón d e Gibraltar
neroziloval.

*) Sláva Cadizu bu za to,

že má k moi hodn val,
a že svými dly min
pi^imo v Gibraltarskou skálu.

BENEŠ GRUNWALD :

toulal jsem se, tkal v mládí

tam, kam kroej chtl i zrak.

po mezích, kde šípky vnadí.

pod vtve, kde zpívá pták.

Vdl jsem, že pijde zima,

a že krb mám hledat spíš.

Dobrá ! však už též mi dýmá,

a já' nechal toulek již.

Mezi vichry krb mj plane

práv'tam, kam vichr spád

zavál sny mé roztkané

;

nu, kde jinde mohl plát?

U krbu.

.\ te v krbu krví velou
topím, zda se zaheji,

ale zatím stechu celou

bou mi stele závjí.

.A zas jasnou svíci stavím

poblíž okna na pozdrav,

ale z vní hledem tmavým
patí dovnit mrak dav.

Nu to tedy mudrosloví
nauení nakládá,

že je lépe pode krovy,

když schne vášn zahrada?

Za vdk s koutkem vzíti pouze,

jen když staví vichr hvizd ?

To radš shasni, krbe z nouze,

snhem chci v kraj kvt, hnízd

!
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BEDI^ICH PFLEGER:

Krvavý západ — lesy — modro hor,

kde slunce klesá rud pod obzor.

Vnmi zahrad zvon klekání

zní v dál a padá v ticho do pláni.

I slunce zapadlo už do hlubin

:

je vkol klid; noc táhne šerý stín.

V podveer.

To chvíle je, kdy v šat nadjí
do duší kvtné sny se snášejí

a hvzdy vlídn kynou do oken

:

Již spi, my stíbrem protkáme tvj sen.

Ten dá ti zas, co den nemže dát;

spi, duše, spi a zapome všech ztrát.

V jarní noci.

|de jarní noc jak píse tichá

v stíbrné luny souzvuku,
oddychá teplem každá lícha

a kvty voní v rozpuku.

Spí luka, lány, hory, lesy . . .

jen sny jdou, jichž sluch netuší,

jak andl sbor pod nebesy,

a dýchají mír do duší.

Noc rozestela svtlé stíny

jak velká peru andla,
ulehla v kvty na doliny

a rosou v nich se zaskvla

a na obzoru vrchy steží,

kde zpola v lesích ztajená

hladina nepohnutá leží

msíce stíbrem omžená.

Ji obestírá pára bílá

jak pohádkový árný svt,
o kterém dávno duše snila

a kam nemohla dolett.

KAREL KLOSTERMANN:

Mlhy na Blatech.
Román.

(Pokraování.)

ikovný je Lochmout, to

je všecko, tuze šikovný
a bdlý; než on, Vojta,

se piiní, aby byl ješt
šikovnjším, a pak ho
zastíní, pinutí, aby
šel na výminek a je-

mu své psobišt po-

stoupil. Pak on opa-

nuje lesy a rybníky

a bude v nich a pi nich vládnouti a budou

také o nm íkati a pevn viti, že aruje,

a toho je teba, aby každý z nho ml strach

a pede všemi ženské, které pak sdílejí svou

vlastni hrzu mužským- A potom bude veselý

život! .... Velký, malý, knížecí neknížeci,

každý se bude ped ním tásti, kupovati si

^^ Í>..„_^<^C
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— ukázal mu \'ojta s té doby už mnoho,
ale jak. kde a kdy té koisti ulov'il, nepovdl
mu a práv tak málo mu ekl, kam ji zašan-

troil; ale jisto bylo, že ji prodal, nebo penz
hoch ml dost . . . Och. není pochyby, že

Vojta bude nad Lochmonta a že lidé se ho
budou báli mnohem více nežli tohoto : Loch-

mout nikomu neubližil, nikomu nešel na život,

ani knížecím, a v nejhorším pípad leda by
se byl bránil, ale Vojta byl stokrát horší

:

Vojta prohlásil, že, až pijde jeho as, se svta
sprovodí a zahladí každého, kdo bj' se opo-

vážil mu pekážeti nebo plésti se mu do e-
mesla.

Pi vší hrze, která jej obcházela pi tchto
eech a hrozbách mladého híbka a která

neustávala lomcovati jeho nitrem, nemohl se

pece ubrániti obdivu, ba, i jakémusi druhu
závisti, když pemýšlel o bájené, tém nad-

pirozené do\'ednosti a hbitosti tohoto chlapce

a o smlosti, s jakovou tento se pouštl
do boje s celým apparátem knížecího lesního

a rybniného personálu, se zákonem a s jeho

strážci, etníky, soudy, se vším, proti emuž
on sám ani oí pozvednouti si netroufal. Pi-

padal si neskonale malým, ba nicotný'm vedle

nho . . .

Tohle všecko víilo Václavovi hlavou, když,

leže na svém lžku, oekával návrat \'ojtv.

Pojednou ucítil na svých plecech ní ruku.

Ulekl se, nebo, a by byl písahal, že bdl
a že ml oi otevené, nevidl ani neslyšel

koho vcházeti.

»Kdo je tu?« ptal se dušným hlasem.

»Nu, kdo by tu byl?* ozval se šeptem
hlas Vojtv. 'Já jsem to, ty hloupý ! Lež a

nehýbej sebou. Sedlák pichází; možná, že

sem vejde. Až ulehne, pjdeme na sad a já

ti povím . . . .<

S tím zmizel, odplíživ se k svému lžku,
leza po tyech. Václav nezaslechl nejmenšího
šelestu.

Ticho. Jen kon chrupali seno. frkali a pe-
šlapovali a mouchy bzuely. Ubhlo nkolik
minut, jež Václavovi se zdály bez konce dlou-

hými. Pak hoch zaslechl zvuk šouravých
krok po kamenné dlažb ped maštalí advée
do ní vedoucí se otevei}'. Proud svtla z roz-

žaté lucerny vnikl a \'áclav spatil svého
otce, an stoje na prahu a pozvedaje lucernu

se rozhlížel po maštalí. Shledav všecko v po-

ádku a pesvdiv se, že jak syn tak i pa-

cholek a híbek leží na svých postelích, vyšel

zase a zavel za sebou dvée do maštale.

Po pti minutách Vojta byl zase u Václava.

»Poj te,« zašeptal mu na ucho; »dvee
do svtnice cvakly už ped hodnou chvílí

a sedlák už dojista ulehl.

«

»Bojím se . . kdyby nás pistihl ...'

»Tys hloupý ! Když ti povídám, že ulehl

!

Já slyším všecko, ni to mžeš spoléhat! Apo-
lena je jiný kos než ty, ta vyklouzli už ped
chvílí z domu a bude už asi v sad. Ta mla
být mužským a tob patí zástra.

«

»Jak pak ses sem dostal "' Dvemi's ne-

vešel ....»
• Klíovou derou do komory na trávu jsem

vklouzl, ty bakoro jedna !« odpovdl Vojta,

smje se zticha ale posupn.
»Dej pokoj . . . .«

»Nu, nev, nechcešli, a poj, ale pkn
zticha, abys nezbudil celý dm ! Dej se ko-

morou na trávu, už jsem ti ji pootevel do
dvora, abys byl hned za lohem u dvíek do
sadu a zbyten se mnoho neukazoval.*

Václav vjel do režných kalhot visících na
hambálku a vydal se do komory, do níž vedla

dvíka bezprostedn podle jeho lžka ; z ko-

mory vyšel na dvr, pebhl podle zdi asi ti

kroky a zahnul v levo za roh, jejž tvoili ko-

nírna s malou ulikou mezi touto a malj^m
kouskem levého kídla kravínu, jenž svým
prelím byl obrácen proti vratm statku

;

ulika tato, jedva ti kroky široká a deset krok
dlouhá, byla uzaven /i laovými dvíky, vedou-

cími do sadu dosti rozložitého, zdnou hradbou
obehnaného; za ním rozkládaly se polní lánj'.

Tato dvíka \'áclav otevel a octnul se v sad.

V.

V tomto sad, dosti rozložitém ale nijak

vzorn nehledném — zahradnictví a sadaství

není nejsilnjší stránkou jihoeských hospodá
— stálo velké množství ovocných strom, hruší,

štp, švestek i tešní, ponejvíce starých, na
mnoze již i odumírajících. Pda byla porostlá

z ásti hojným šavnatým trávníkem ale místy

také rzným vysokým býlim, neskytajícím ni-

žádného užitku, a nad to kovinami, polozdi-

voilého rybizu, malin, potmchuti a trnitého

hloží, jež tvoily tém neprostupné houštiny.

.Asi u prosted sadu, \'roubena takovými ko-
vinami, byla nádržka vody, jakýs druh bahni-

tého rybníku, travou zarostlého, namnoze a-
sami a žabincem pokrytého. Sbíraly se v nm
vody dešové a okapové, hnijící v neustálém

klidu svém. Na pedkové Podužákovi zídili

tuto nádržku, vru tžko si domysliti : ubrala

sadu asi tyicet tvercových sáh a nemla
na ten as aspo, žádného zejmého úelu a

píjemným nebyla ani oím ani nosu. Z jara

v ní kehotaly nesíslné žáby a s nastávajícím

létem utváilo se z ní pravé paeništ dravých

komár, kterých se tu líhaly dsné zástupy.

Vody nemile páchnoucí neužívalo se ani na
napájení dobytka ani na zavlažováni, akoli
zbytek shnilého, zbortného apu pi nízké

hrázi a pod touto bahnem naplnná strouha,

120



RONÍK IV. M A J ÍSLO 8.

vedoucí k prolomené hradb a za hradbou do
poh', zejm tomu nasvdovaly, že ped asy
voda se vypouštla a ze sadu odtékala ; možná,
že místo nynjších poli zaujímaly kdysi louky.

Potužáka mrzela ode dávna tato hnijící voda
v jeho sad ; nejednou vyslovil úmysl, vypu-
stiti ji, vyvoziti bahno na jejím dn nahroma-
dné, které pedstavovalo nkolik set for vý-

borné mrvy, a vysušiti nadobro pak rybníek

;

než, pro neustálé jiné nutné práce, rok za ro-

kem odkládal provedení tohoto svého ómyslu.
Zde, v houštin na behu neladných vod

tohoto rybníku, scházívali se v noci Vojta

s Václavem, a k tmto schzkám dostavovala

se, pokud jen možno jí bylo, i .'\polena. Upra-
vili si tu jakés loubíko ze spoutaných vtvi-

ek k a, ležíce podle sebe na zemi, vodili

svoje besedy. Cítili se bezpenými : místo bylo

odlehlé ; ani ve dne sem nikdo nepicházel.

Pravda, výpary rybníku nebyly píjemné, ale

toho oni nedbali, a proti sosákm komár,
kteí se zuivou krvelaností na n doráželi,

byli dosti otužilí
;
pouze Apolena si tu a tam

na n zatoužila, ale pes všecka muka neo-

dolávala zvláštnímu pvabu, který jí plynul

z eí Vojtových.
Když Václav došel místa obvyklého dosta-

veníka, zastal tam už Vojtu a svou sestru.

>Kde ses tu vzal?« tázal se všecek udiven

Híbka; »vždyjsi byl ješt v komoe na trávu,

když jsem já odtamtud vyšel* . .

.

>Hádej !« vece Vojta s úsmškem ; >myslíš

snad, že jsem se udlal neviditelným a nevi-

ditelný t pedbhl?*
oekni mi to, prosím t!'

»Nu, arami ne! Oknem konírny jsem skoil
do sadu« . . .

»Jak to? Okna jsou zamížená, jedva koka
by prolezla* . . .

• Nelam si hlavu ! Až bude na ase, povím
ti to, ale nevím, bude-li ti to co plátno.*

»Ale mn to povz, V^ojto U ozvala se polou

šeptem Apolena, ležící na biše tsn podle

nho. Pruh msíného svtla našel si cesHi

skrze proutí a listí klenoucích se nad nimi k
a rozlil se po hustých, rozcuchaných, skoro

erných vlasech díviny, po jejím osmáhlém
oblieji, z nhož vyziraly velké erné oi, na
\'ojtu upené, po bilé šíji, neúpln a nedbale

zahalené režnou košilkou, staženou pod krkem
tkanicí; lokty mla podepené o zem, ob
dlan držely bradu a líka ; nohy, ve tmu po-

hroužené, pohybovaly se bez ustání, otírajíce

s kotník a lýtek usazující se tam a dsn
štípající tiplice. (Pokraování.)

EM. RYT. Z EKOVA':
U krbu Francie.

Nkolik eských pohled a vzpomínek.

(Pokraování.)
V Gif, dne 31. ervence 1905.

isty literární aristokracie

a vznešené demokracie
francouzské pinášejí

následující sdleni:
Život nazámcích.
— Madame Juliette

Adam uzavela v ne-

dli za skvlé pohody
(»Když mám hosty,

jest vždycky bájená

pohoda, « rada íkává madame — a nelze

jinak než galantn dodati: »Vždy záí slunce

Vašeho ducha a Vašeho kouzla!.) ad svých

obd a svain, jež bývá zahájena v dubnu.

Všichni její pátelé — a ti. Bože mj, jsou

etní — znají nyní cestu vedoucí do kláštera

Gifského. Vera hráli na malém divadle klášter-

ním »V jizb kasáren*, kde svže vystupoval

vicomte Mazires Mauléon. Pan Georges

Baillet, jež také byl pozván, pednášel s ob-

vyklým svým velkým umním Zmaený veer
Alfreda de Musset, Elfy Leconta de Lisle.

Mme Nancy Vernet pednesla mistrn Moe.
Paní Adam odjede do Švýcar.<

Pehlížím ísla starých novm z msíce er-

vence a nalézám v nich zajímavé výroky o své

hostitelce. Pan Leon D a u d e t v Gaulois

dne 6. ervence píše

:

»Tato nadšená ctitelka pohanského Kecka

stala se kesankou u praporu vztýeného na

Golgot Vlasti.-

Pan Pierre Loti, u nhož madame asto

dlívá návštvou v luzném Hendaye, na prahu

Španlska, praví ve Figaru dne 8. ervence:
• Dlužno žíti s G. Sandovou (píše ve své

knize pamtí madame .Adam), aby lovk po-
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chopil, jak velice jest prostá, \ždy spokojená,

vždj' o druhé pelivá, nikdy na sob nepro-

jevující a nikdy neprozrazující únavy nebo
starosti. « (Ti, kdož byli tak štastni »dí p.

Loti) a mohli uvítati madame Adam pod
svou stechou, nepsali by o ní jinak. Podobaly
se ob vespolek nejen tou veselostí, již paní

G. Sandová uila, a!e zárove i láskou a bez-

meznou dobroinností: ta upímná a jasná

veselost, tak uklidující atak dobrá, již Madame
Adam kolem sebe šií, jakoby vyzaovala z její

krásné usmíené duše.

Paní Sandové dostalo se pívlastku »Dobrá
paní ze zámku Nohant*, paní Adamové již

nyní dostává se cpitheta: >• Dobrá paní ze Gif.«

A"když pozd veer picházím do svého von-
HOTO pokoje, stanu v nábožné dum ped
výraznou kresbou zobrazující George San-
dovou z r. 1850 (od Conture) a pak ješt na
chvíli opru se o krb a pohlížím na cudné
díví poprsí, jevící tak nápadnou podobu
s madame, jež stojí na mramorové desce krbu,

v té chvíli noního klidu jest mi tu tak blaze,

že se mi zdá, jakobjxh byl na té hostinné

pd Gifské zrozen, vychován a jakobych
tam ml setrvati až do své smrti . . . Ano,
má zcela pravdu ten humoristický štít pi-

pomínající staré francouzské zájezdní dvory
z 18. století, zavšený nad vchodem zahradní

terasy

:

>'Au plaisir de contenter.«

v Gif, Jne 1. srpna 190.Ó.

Zlomky našich rozhovor.
— Strossmayer v rozhovorech se mnou,

pravila madame, asto a tak vznešen a hrd
poukazoval na echy. >Považtejen, madame,*
dl kdysi Strossmayer, >byl jednou as a není

tomu tak píliš dávno, kdy ani sto osob ne-

psalo v Cechách po esku — a dnes miliony

po esku hovoí a píší. Jak slavn národ eský
se probudili*
— Nejluznjším snem nmeckého císae jest,

aby se zmocnil Terstu.*
— -Neuvažujte píliš o síle Nmecka, byli

byste zoufalí . . .

Pan Carvalho, známý publicista portugalský

v Paíži, zasvcoval mne všade vera, pi
procházce v zahrad u helenského háje a

u ruiny, v pomry portugalské pokud jde

o vliv Anglie, Francie a Španlska a vyložil

mn velmi názorn smýšlení a sympatie portu-

galského lidu. (Byli jsme asi oba tak hluboce

zabráni v rozhovor, že i mne oznail pozdji
dopisovatel listu ^'emina, ve stati vnované pí.

Adam, »za vznešeného Portugalce*. »Ale tof

dm internacionály !« (»Mais, c'est une maison
internationaliste*), zvolal žertem p. Carvalho

vida mne, echa, a Mustafa Kamela pašu,

Egypana, ve spolenosti madame Adam.
>Non, monsieur. c'est une maison internationale

et abord une maison francaise!« (Nikoliv,

to dm pohostinství mezinárodního, ale pede-
vším dm francouzský) odvtila svže madame .

.

V' pl osmé vera na veer za soumraku
stála madame, v blostném odvu, u okna
svého pokoje a pidržujíc rukopis ke svtlu
okna ozáeného rudou záií západu, dokonovala
svoji práci. Zoila mne dole v parku, a jsem

tiše stál na hebkém písku pšiny. Pozdravili

jsme se vesele a bode jako lidé, kteí celý

den pracovali. »Byla jsem zamstnána po celý

den — te koním ; jest až tma i musím se

také obléci na veer . . . .« Na chvíli madame
odkvapila; vzpomenuvši si pak, že mn došla

etba v mém pokoji a že jsem ji byl prosil

o nkterou z jejích knih, pistoupila za chvilku

opt k oknu, záe veselá jako dívka, volajíc :

• Dejte pozor a dobe chyte !« a hodila mi

do nárue svoji knihu; Vlast portugalská. —
La Patrie portugaise.

Kdo pete \y nadšen psané stránky knihy

La patrie Portugaise, pochopí obdiv a d-
tinnou lásku, jakouž lnou Portugalci k paní

Adam, a nijak se nepodiví krásnému vnování,
jež byla napsala luzná, nádherná a dobrotivá

královna Amélie pod svoji podobiznu vno-
vanou pí. .^dam na pam tyrstého výroí
objevení moské cesty do Indie (189.SI Závist

jakási na okamžik pece mne jala a roztesknil

jsem se, že mezi knihami pí. Adam není : »La

Patrie Bohme*. A pece tam jest již »La patrie

hongrOÍse!« (Pokraováni.)

122



RONÍK IV. M Á J ÍSLO 8.

PRAHA VERA A DNES.
Vzpomínky a Uresby nkolika autor.

#:

v KAVÁRNY.

jražské kavárnictvi má ušlechtilý základ. Prvr.i

kavárnu založil tu spisovatel.
Pro pohodli všech, kdož rádi oslavují jubilea,

poznamenáno budiž, že první kavárna byla ote-

vena v Praze roku 1 7 1 1 , a to na Malé Stran
v . 34. pod vží mosteckou, práv proti strážnici,

jak píše Schaller. Dm »u zlatého hada« na ná-

roží ulice Karlovy a Liliové, do nhož nkteí kro-

nikái kladou první kavárnu, byl jen obydhm e-
eného kavárnika.

Pamtní desku na rodný domek tohoto spiso-

vatele, o nás tak zasloužilého, budou však odha-

lovati daleko za moem, až v Damašku, kdež hr-

dina náš, Jií Deodat — i jak on se podepi-

soval; Ciorgos Hatalah il Demški — narodil se

z rodi arménsko.kesanských.
Mnoho svta prošel, dobrých i zlých as zažil

než se roku 1704 objevil ve Vídni. Tu jej osud

svedl s podvodnými krajany, kteí jej pimli ku

smlým spekulacím, pi nichž o všechno jmní
pišel.

A tu jej ecký knz njaký upozornil na Prahu.

Zde prý prodávají zrnka kávová ješt jen v lékár-

nách, lidé z nich lahodný nápoj ani dobe pipra-

vovati nedovedou —- pro podnikavého lovka tedy

neotevený dosud ráj.

Jií Deodat pamtliv byl pedevším reklamy, a

tou mu byl ve svrchované míe turecký oblek.

V tom poal choditi po ulicích pražských, maje

devný tác se džbánem velé erné kávy na hlav,

v pravici páneif se žhavým uhlím, v levici truhliku

s kolliky a cukrem.

Pražané uvítali Deodata s jásotem. O jeho líbezný

nápoj byl takový shon, že již záhy koupiti si

mohl právo mšanské a privilegium kavárny. Tam
bylo denn nabito, zejména mnoho duchovenstva

navštvovalo originelní závod.

Ale tito hosté, zejména pak O. O. jesuité za-

pedli bystrého, svta znalého kavárnika do osud-

ných literárních nesnází. Pochválivše mu rzné

mravouné spisy, jež latinsky a nmecky vydal,

pimli jej k napsání útoných pamflet proti židtw
Njaký as hašteil se Jií Deodat s pražskými

židy, až tito uinili všemu krátký konec. Skoupili

jeho dluhy, rozbili mu úvr, a tím zpsobili rychlý

pád nepohodlného autora.

O veškeré jmní pipraven zemel v bíd asi

roku 1740. —

^!fSfSlX!X^9!W^!!^^St^^í^^f^^l^^^WfWinBlA

První pražský kavárnik.

123



CiSLO 8 M A J roník IV.

Proto jsou asi v pražských kavárn<ách literáti

jako doma, že Adamem kavárnictví pražskélio byl

lovk od péra. A podnes, chce- li nkdo íci, jaký

význam má kavárna, v níž je stálým hostem, pi-

pomíná pedevším, kdo ji navštvuje ze svta lite-

rárního, z výtvarník, herc. Jsou píslušnici tchto

cech, o jichž innosti se skoro nic jiného neví,

než že je kavárna prohlásila za spisovatele, novi-

náe, umlce.

Mimo to udlují se v kavárnách tituly doktorské

a inženýrské. Promoci obstarává vrchní íšník.

Taxe promoní íká se propitné. —
Kavárna nahrazuje Pražanm salony. Sem si dá-

vají dostaveníko politikové, lidé od péra, obchod-

nici práv tak jako zahalei prolessionální neb ob-

asní. Vímeli o nkom, do které kavárny chodí,

víme již, jak si opatiti u nho audienci.

V té a v té kavárn najdeme poslance, v oné

redaktory mladoeské, v jiné staroeské, zde se

baví anekdotami radikálové, tam hrávají karty bás-

níci, u tohoto stolku se divadelní

správa chválí, u jiného haní. Ka-

várna je ohništm, u nhož se kují

mee do boj radniních, politických,

spolkových
;
pi odvaru božské cofley

se uruji ceny cukru, obilí, mandát,
umleckých poct, obecních dodávek.

— Kavárna je v Praze salonem i bur-

sou — hovornou a táboištm —
místem pro dostaveníka, politickým

boudoirem — ale také útulkem lidi,

kteí se jdou jenom bavit, nebo na

bavící se dívat.

Kuleník, šach, domino hraje se

zcela veejn — pro karty jsou od-

dlená zákoutí. Co student v nich prohrálo celou

budoucnost i s tatínkovými statky, co obchodník
putovalo kavárenskou hernou na buben — co na-

daných hlav tu zbahnlo . . .

Pražské kavárny jsou zárove nejvtšími ítár-

nami. Do set asopis musí míti renomovaný závod,

nebo v tch je kouzlo pro kmen návštvník.
V pátek a sobotu listy domácí, mnichovské, lipské

a berlínské zvedají návštvu nad normál, v pondlí

se chodí pro obrázky paížských a londýnských

týdenník. Prostední dny téhodne mají jenom nor-

mální frekvenci.

Ale za to nedle. Den hrzy pro stálé hosty,

nebo tu nastává vpád rodin, vpád, který se po-

kládá za boží dopuštní, je-ii ke všemu nepohoda.

Hned po obd pone se kavárna plnili, kolem

tvrté hodiny nebývá již. kam odložiti klobouk,

postaviti deštník.

Tatínkové pivádjí maminky a dcerušky, kte-

rýžto doplnk v mnohých pípadech ani nejmrzu-

tjším stálcm nevadívá — ale s milými rodii

picházívají také rozmilé nebo mén rozmilé dítky.

Výstava špatn vychovaného dorostu, který neumí

poslechnout, je všetený, prostoeký, bére neznámým
lidem noviny z ruky, kácí nápoje na nedlní šatstvo,

honí se za psíky — — — Dante dvacátého století

kavárenské nedli vyhradí jist slušné místo v novém
Oistci.

Dámy jenom nenáhle poaly navštvovati ka-

várny, ale dnes má již každý závod stálé hosty

krásného pohlaví. Toto má dokonce již jednu vý-

hradn dámskou kavárnu.

Kavárny pražské dli se písn na eské a n-
mecké, obojživelny jsou nanejvýše závody spojené

s hotely nebo poítajici na noní tržbu. Nkteré

kavárny mají vyslovenou základní barvu. Studenti

mají své, dstojníci, bursiáni, venkovští trhovci,

obchodnický dorost, úednictvo, divadlo, politika,

uený svt, šachisté — ba i demimonde.

Ten se hlásí o slovo teprve, když Praha zmizí

v domácnostech a v hostincích.

Drahý nábytek, broušená skla, kupy novin,

vzdušné místnosti, herny — to vše vábí denní

hosty, ale pojišovacím prostedkem pro stálost

jejich pízn jsou — íšníci.

Kavárenský íšník odlišuje se na-

prosto od restauraního. V kavárn
musí píslušník » Otakara* více vdt
než pouhý jídloi^iš. Musí býti psy-

chologem a míti dobrou pamt. Pak

drží hosty svému šéfu takka za

šosy.

Stálý host chce dostat bez pobízení

a ptaní urité listy — íšník musí

je tedy opatit. Ale v tom vzí práv
vtip íšnické vdy, komu který aso-
pis musi se položit na stl. Bystrý

íšník manipuluje proto žurnály jako

stratég. Ví, že tomu a onomu nesmí

svit hleianý list, ponvadž jej host
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pro zoufalství celé kavárny te vždy dobré pl hodiny.

Obratná a rychlá manipulace s novinami, pehled

návštvník, vypozorování, kdo spchá do divadla,

na koncert, kdo má dnes as, kdo nestojí o tento

list, ale musí miii onen — náležitý dozor na urité

skupiny kolem stolk — to základ íšnické poli-

tiky. Ta zabezpeuje spokojenost host, a tím jejich

setrvanost.

Jsou íšníci, za kterými hosté se sthují, jsou

kavárny, kde po dvou návštvách host se cítí již

jako doma, ponvadž tu vládne kavárenský taktik.

Kavárny zabily u nás klubovní život hned v zá-

rodcích. Žádný spolek nemže dnes poskytnouti

tolik pohodli jako kavárna. A lu.xus tchto míst-

ností stoupá u nás snad ješt rychleji než hospo-

dáský blahobyt. Kišálové nádobi, stíbrné pod-

nosy, hedvábí, umlecká výzdoba, nádhera osvtlení,

pepych — o tom jist ani nesnil první pražský

kavárník, jehož souasnou podobiznu vyšukali jsme

v musejních archivech.

Nesnil — nemohl sníti o tom všem, teba byl

synem bájeného Orientu, vlasti pohádek noci jedné

a tisíci. Rrikcí.

Z ESKÉHO ŽIVOTA.

staromstské námstí ztrácí tou dobou optn
dva z ad svých starých patricijských dom ; od-

chází s nimi dva ze

svdk jeho i naši

historie, dv kulissy

jeho scén slávy a tra-

gedii, tedy kus jeho

vlastní bytosti. Byly

ním vice než pou-

hými renaissanními

i barokními archi-

tekturami toho nebo

onoho období, objekty,

k nimž váží se za-

jímavá data a leto-

poty : byly dvma
typickými domy m-
šanstva, dvma lán-

ky naší výtvarné a

kulturní historie. Vy-
volány potebou, re-

sonovaly všechny roz-

machy i poklesnutí

moci a intelligence

:

na základech stedo-

vkých substrukcí pro-

žívaly se sílením m-
šanstva vzrst renais-

sanních pater, se štíty

pozdjší epochy s ar-

chitekturou baroku a

dekorem rokoka, ve-

sms jako škrty, retuše a adaptace i nové pídatky,

tak jak vyvolány rozvinem požadavk a vkusem

souasna.

Nebylo by v nás takového pocitu lítosti, jímž

odchod jejich provázíme, kdyby ustupovaly pod

tlakem zákona nutnosti pirozeného vývoje — tedy,

kdyby dál se jejich ústup práv za takových okol-

ností, za jakých samy na ruinách svých pedchdc
rostly ; kdyby nahrazeny byly nástupci vtší živelní

síly a hodnoty, pedstavujícími proto další vývojový

stupe. O tom asi bohužel sotva lze mluviti, v jich

pedasném pádu jest nco násilného, úkladného,
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k odstranni jich šlo se z jiných východisk a za

jinými metami, než za jakých daly se destrukce

a pestavby pedešlých stoleti, jež vyvolány po-

tebou, nebo vzrstem a rozvojem sil jednotlivcových

nebo msta na starých základech kladly nova

patra, týily štily, staré ásti dokávaly se zkrá-

šlení a zbohaceni svého výstroje dekoem architek-

tury a štuku — tak, jak velela zjemnlost vkusu
— i scházely v douich zvrat a depressí a trply

dobami ochablosti a tlaku vládnoucích vrstev.

Dnes vyrstají na našem foru »inžovni paláce«

za zcela jiných podmínek. Nemžeme doufati, že

nová sídla dnešního mšanstva dovedou se opt
taktn a nevtirav pipojili k omšeným pedchdcm,
že padlaná a honosivá jejich architektura nebude

kiklavou záplatou skvostných tch kuliss, jimiž

dovedli si vyzdobiti staí mšané s raffinovanou

logikou umlecké úinnosti krásnou scénu svých

inoher i dramat, symbol obanské síly a linanni

moci. Všude tam, kde stavíme vedle nebo na míst
starých architektur ukazuje se nejbolestnji hluboký

úpadek celého dnešního kulturního cítní. A'.

• Nový Rembrandt v Praze. V obrazárn

p. z Hošk, o níž ve veejnosti již astji se stala

zmínka, lze seznati obraz, ped nedávném získaný,

jehož umlecká cena i zajirravost jsou nadpr-
mrný.

Jest to dílo Kembrandtovo, jak se ukázalo pi

jeho zakoupení a také dle úsudku znalc, kterým

byl obraz pedložen. Na dubové desce vyobrazen

výjev ze Starého zákona "Bileamv osel«. Prorok

nemilosrdn bije holí svého osla, který pod ním

klesá, plaše se ped zjevem andla s meem, po

levé stran (od diváka) se vztyujícího. Skupina

je velmi oživena a malba navzdor nkterým pí-

krostem zbarvení tak skvlá, že dílo toto, a
vzniklo v prvních letech Rembrandtovy innosti

umlecké, náleží mezi nejpvabnjší ukázky jeho

mohutnjícího umní. Obraz malován byl dle mí-

nní znalc as r. 1629, a vlivy Rembrandtova

uitele Pietera Lastmanna jsou na nm dosud pa-

trný, na p. v kroji osob a plavém povšechném

tonu barevném.

Pes to je Rembrandt již v této malb svérázným

umlcem, nad svého mistra smlým ve<ienim šttce

a plynným nánosem barvy vynikajícím. Zvláštnosti

jeho komposice a zalíbení v propracování podrob-

ností, na p. brašny u sedla visící, rostlin v po-

pedí atd. vystupují již na tomto díle zcela jasn,

a jadrný realism Rembrandtv rovnž zde se neza-

pírá. Osvtlení je jasné, bez tcmnosvitu, pozdji

tak kouzeln malby Rembrandtovy oblévajícího, ale

stíny již na tomto obraze nasyceny jsou hejnou

barvitostí, zlathndým nádechem prokmitávaji barvy

pedmt, a ple lidská jakoby svítila tím zvláštním

leskem, zpola ve svtle perleov se blá, zpola ve

stínech šarlatov krevnatost svou prozrazuje.

Obraz nalezen byl v Hollandsku u malíe Ši-

mona Marise, a platil již tehdy za dílo Rembrand-

tovo. Dr. W. Bode upozoruje na obraz v 1. ísle

nového roníku Zeiischrift fúr bildende Kunst, kde

je také otištna jeho reprodukce. Vedle velikého

portraitu v obrazárn Nosticov jest tato malba

v galerii Hoškov jediným obrazem slavného vel-

mistra nizozemského malíství v Praze.

Sbírka p. z Hošk nabyla tím pozoruhodného

díla nevšední umlecko-historické ceny. F. X. H.

O »Díví kroužeki z msta \. Y. Z. poslal

nám žádost, abychom jim posílali asopisy své —
to se rozumí — zdarma.

Takových dopis dochází nás a jisté všechna

jiná nakladatelstva a vydavatelstva množství ne-

uvitelné. Mohli bychom docela dobe tisknout

pkné náklady jenom pro tyto vzdlávací spolky,

kluby, kroužky a odbory. Kdo by náklad uhra-

zoval •— to vdí ovšem bozi.

•Díví kroužek« vysvtluje, že nemže platit

asopisy a knihy, ponvadž ustanovil píspvek
lenský jenom na 5 kr. msíné. Ale lenstvo chcs

mít ítárnu, chce mít knihovnu, a proto tedy máme
my a zajisté i jiní posílat knihy a listy zadarmo.

Navrhujeme »Dívímu kroužku< ješt toto : V je-

jich spolku by se mohly poádat spolené veee
a svainy. A ponvadž je >msiní píspvek píliš

malý«, nech se dopíše kupcm, mlékace, pekam,
ezníku a uhlii, aby poskytli vše, eho teba —
zdarma.

Bude to ideální spolek, Sami se pihlásíme také

za leny
Tento náš návrh jist se »Dívího kroužku«

dotkne nepíjemn. Ale, dámy rozmilé, takhle chcete

prospívat literatue ? Chcete, aby vám spisovatelé

a nakladatelé dávali duševní stravu zadarmo?

Až se bude odhalovat njakému literátu v obci

X. Y. Z. pamtní deska na radním dom, pjde
•Díví Kroužek « v slavnostním prvodu v nových

šatech, s fábory, a ovní jist desku nádherným

vncem. Slavnostní eník rozpláe všechny, až vy-

líí, co vše zkusil jejich slavný rodák, který tel

bídu za živa a nemohl se pérem uživit. Nemohl,

protože z 50.000 eských spolk jenom málo mlo
ítárny a knihovny — a které mly, vtšinou

chtly knihy a asopisy zadarmo.

Ve jménu všech slavných rodák zbavujeme

všechny spolky povinností, aby poizovaly drahé

desky a ješt dražší slavnosti odhalovaci — ale

žádáme, aby misto pozdních slz, vnc a nadše-

ných vzpomínek radji kupovaly plody eských
spisovatel. Pak si každý plodný eský autor bude

moci sám koupit pro své stáí slušný domek. Ne-li

zrovna rodný tedy aspo rodinný.

Má-li každý spolek jenom 100 len, a každý

pidá na literaturu msín jen 5 halé, utrží

se ron za eské knihy a asopisy o ti m i 1 1 i-

o n y korun více.

To stojí za pokus.

K této odpovdi odkážeme všechny, kdož nám
pece ješt pošlou žádosti o darování knih a a-
sopis.

i 26
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-- Z Národního divadla. Shakespearv quodli-

bet, populárnjší z titulu »V e e r tíkrá-
lový*, dostal ve Sládkov básnické reprodukci

docela jinou tvánost. Sládek, jenž dílo Shakes-

pearovo železným postupem pemuje v dstojnou

pekladovou sérii, zstal ovšem ve hledišti docela

nepovšimnut ... A byla pece tak vhodná píleži-

tost vzpomenout velké a záslužné jeho práce, která

iní z každého nového scénování Shakespearových

kus literární událost. lánková oslava novináská

za nedávného kolébkového jubilea básníkova mohla

dostat docela pipadnou a nearanžovanou folii.

Hra sama psobila svou skoro ležérní komposici

a líspéch její pronikal práv tam, kde autor pama-

toval na její poslání, hojn pobavit a bujn roze-

smát. Není veselohra nic jiného, než hrou, psanou

pro urité období, kdy lidé jaksi máji nárok na to,

aby zapomnli na všechny trampoty. Napadne tu

ihned, že nehodí se jaksi pro dobu dušikovou, a
tim není eeno, že by se neschvalovalo vypuštni

známého kusu z repertoiru, jenž stal se jaksi tra-

diním tlumoníkem ponuré nálady. Kdyby se bylo

provedeni posunulo jen o njaký den zpátky, mohlo

se docela snadno pihoditi, že by bylo i divadlo

mohlo vzdáti v den šedesátých narozenin Sládko-

vých hold té práci, která práv našemu represen-

tativnímu divadlu nejvíce jde k duhu.

Markantní scény chytily svou drastikou. Herci

tu a tam nanesli mnoho barev, a veselohra mla
momenty, ve kterých vybujela ve fraškovou náladu.

Maškarní její embryo nabotnalo a rozbujelo se

po jevišti v uvolnnjších formách. Výklad podti-

tulu: »Cokoli chcete« je tu bez odporu pláštíkem,

jenž námitky odzbrojuje. Komikové mli pravou

žeh a tam, kde mli píležitost ke karriko-

váni, inili pravé divy. Jemnjší scény pak

tím nápadnji kontrastovaly s nevázaným soused-

stvím. Nejvdnjší roli mla pí. Kvapilová, jež

mla také vítanou píležitost uplatnit jemné struny

svého cítní. SI. Grégrová, pp. Vávra, Steinsberg

a Mušek zasluhuji, aby byli uvedeni jako pozoru-

hodnjší zjevy nového obsazení. M. .W.

Památky z cest. Potkáváte se s nimi všude.

Snad v každém druhém salon zaujme vaši po-

zornost etažér, na nmž peliv rozestaveny dkazy
zcestovalosti vašeho hostitele : kížek ze soli z V-
liky, sklenné tžítko s protží miniaturní alpská

boží muka, hrst lastur z Norderney, album pohled
na Nervi, mníšek nebo pivní džbánek z Mnichova,

soška norimberské madonny i mužika s husami.

Málokdy vynikají pelivostí provedeni nebo origi-

nálností námtu nad prmr; kvap a nevkus fa-

brické práce jsou jejich znaky. Necharakterisuji n-
které vynikající prmyslové odvtví toho neb onoho

kraje, nejsou také výrobky lidového umní ; na-

nejvýše špatn nebo lépe kopírují až do sevšed-

nní nkterý znamenitý umlecký výtvor minu-
lých století.

Je pirozeno, že pi nedávném vzkíšení umle-

ckého prmyslu došlo i na toto dležité odvtví

domácí výroby, a že pracováno o jeho reorgani-

saci. Nmecko, zem turistiky par excellence, šlo

i v tomto smru naped. — U nás, kde dosud

jsou hledaným artiklem hliníkové tácky s pohledem

na starý židovský hbitov, poíná obrat k lepšímu

teprve nyní. Od zízení »Zádruhyi máme závod,

do nhož mžeme zavésti cizince nejvybravjšího

;

ovšem upomínkami na Prahu barevné slovácké vý-

šivky nebo slovácká keramika nejsou.

Nemáme njakého ryze pražského prmyslu,

k jehož zvelebení bychom mohli obrátiti svoji po-

zornost; sklo, granáty, lidové hraky, výšivky

a krajky patí celým echám, nikoliv Praze.

Umlecko-prmyslové museum vypsalo leios již

podruhé soutž na památek z Prahy. Soutž do-

sud potkala se s nezdarem. Nepinesla myšlénky,

jejíž provedení a vytžení mohli bychom sviti

našim výrobcm, pinesla jen adu banalit a pr-
mrnosti. V letošní snad asi ti pedmty tvoí vý-

jimku. Vedle dobrého (cenou poctného) návrhu

Bendova dva návrhy naznaují cestu: » Památka

na Prahu* šestistranná kapesní láhev zdobená

malbou, siln upominající v barv i kresb na práce

slovácké. Návrh ostatn velice se podobá podobným

pracem sleny Braunerové. Pak svatý Václav z

polévané kameniny (•Lidové umní*) myšlený

v duchu lidové naší keramiky, naivní v kresb,

lživý ba pestrý v barv. Oba tyto návrhy správn

ukazují na mohutné a nepebrané dosud zídlo:

L i d o v é u m n í. cd.
Ogai. Pod tímto názviskem, znaícím tolik,

co hoši, vydal nákladem Pelclovým originelní

knížku vzpomínek Josef Kal d a. Je to výlet do

mladosti prožilé na moravském Valašsku — výlet

plný radostných a dojemných rozpominek. I dosplý

tená mimodk navléká dtskou kamizolu v prvodu

autorov, který prost, ale neobyejn živ kreslí,

jak bývalo u nich na ddin, když býval mlád.

Je to malý »rok na vsi* tato poutavá kresba;

i dti se jí mohou nemálo potšit. Starší tená
pi poslední stránce jist vzdychne: Skoda, škoda

prchlých as blaženého mládí.

Knížka velmi dobrá! ^
Robotou života. Povídky. Napsal Josef

Sír. Z onoho kraje, odkud K. V. Rais erpá látku

k svým oblíbeným povídkám, vybírá také Josef Sir

zajímavá a vydatná novellistická zrna. Chudí lidé

za stavem tkalcovským neb otužilí devorubci jsou

jeho hrdiny. Jim, jejich bíd, jejich veliké práci

a skrovným radostem vnuje upímnost svého cítní

a obratnost svého péra. Ti horale mají v nm vr-

ného tlumonik.-i, který dovede k nim v tenáích

probuditi porozumní a nelíený soucit.

Robotou života obsahuje sedm prací. Z nich

povídka V mlhách jest malým románem, z kte-

rého teplo a vn horského života dýše^ na nás

nejpsobivji. Krom té dojímá zvlášt Štstí,
erná hodinka a O žních.

Kniha vyšla v Ottov Laciné Knihovn národní,

pro kterou zvlášt dobe se hodí. Ds.
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-=-^ Lad. Novák; Loutkové divadlo. Povolaný

autor ujal se vhodné pro nho látky. Kdo jiný má
psáti o tomto dosud nedocenném prostedku vý-

chovy, na který školství naše i cizí stále ješt ne-

vzpomíná, než dramatický autor, který napsal vci
setkavší se s tak neobyejným porozumním nej-

širších kruh (»01im«, balet od Nováka a Kaána).

Bylo mnoho zajímavého materiálu roztroušeno po

knihách, ješté více však v tradici, materiálu, který

upadal v zapomenutí, protože nebylo pilné ruky,

jež by jej byla peliv sbírala a zpracovala. Ví

sice tená zbhlejší cosi o dru Faustovi, cosi o M.
Kopeckém a každý pamatuje se z mládí svého na

chvíle hrzné rozkoše strávené na prkn o dva sudy

openém, s nhož se zatajeným dechem sledoval

vtipy Kašpárka, pósy devných král, nemotornosti

sedláka a nesrozumitelná citoslovce ert, na malém
námstíku rodného msteka, kam tenkrát jednou

zabloudil chudobný komediant se svojí ženou

a malým zelen nateným vozíkem, v nmž byl

celý fundus instructus tragoedie i komoedie, který

Herrmanovým Vavincem Lebedou došel v mínulýcli

desetiletích literární apotheosy a zachránn jím lite-

ratue v dob, když jeho sláva klesala vic a více.

Velká msta mají dnes umlecká svoje pedstavení,

moderní kusy, jež došly svtového uhnáni, zpraco-

vávají se pro jejich repertoár, sólisté i ensemble,

ovšem daleko mén ješitní, nežli jejich obdoba

s velikých jeviš, provádjí tu drobnému obecenstvu,

a asem i velkým a vážným lidem svoje úlohy,

nikdy neplávajíce, beze všech indisposic a intrik

— jen intriky dje vyjímajíc.

•Nkolik významných moment z djin loutko-

vého divadla*, jak autor skromn svoji knižku na-

zývá, pijde vhod mládeži v dob onoho šastného

msíce, jenž dvma svátky na mládež pamatuje, sv.

Mikulášem a Ježíškem, ale t^ude milá i dosplým,
jimž v našich rodinách astji pipadá za úkol na

malých divadlech pedvádti pohnutlivé dje.

38 obrázk vesms pvodních iní spisek mnohem
názornjším, než výmluvná slova dovedou — jsou

veskrze zdaile, vtšinou umlcem Šnajberkem pro

knížku naši poízené.

Jednotlivé marionety, výjevy z loutkového divadla

pražského i lepších venkovských, »tableau herc«,
pohledy do zákulisí atd., zinkograflí i perem malí-

ovým znázorují výmluvn sieré podrobnosti, které

budou zajímati nejen malého pítele »devnj^ch
aktéro, ale i literárního historika. Novák dovedl

vc šastn stylisovati tak, že spis stejn hoví prak-

tické poteb jako literárním požadavkm (sem tam
mohlo býti snad cizí slovo, a jich není mnoho,
nahrazeno eským, dtské mysli pístupnjším). Pro

nás je nejdležitjších prvních pt kapitol probíra-

jících dojmy loutkového divadla u nás a jinde

;

literárn zajímavý je odstavec o obrození loutkového

divadla. Kniha Novákova jest opravdu jakousi udá-
lostí, s

—

a.

Režijní úprava dramatických dl Lad.
Stroupežnickho. Lad. Stroupežnický pi reprisách

svých dramat na jevišti Nár. divadla stále upra-

voval te.xt dle zkušenosti na jevišti získaných. Této

péi dkoval pak za mnohý úspch pi provedení.

Naklad. Družstvo Máje získalo právo k novému
vydání dramat Stroupežnického a redaktor Divadel,

knihovny Máje dr. Štolba upravil te.xt tchto
prací pesn dle režijní knihy Národ, divadla.

V této nové form vydali jsme již veselohru Pan
Msíek, obchodník, a v nejbližších dnech
vydáme práv tak hry : Naši furianti, Vá-
clav Hrobický z Hrobic a Paní
mincmistrová.

Divadelními kruhy budou asi tato nová vydání

radostn uvítána. '

D Divadelní List Máje trnáctidenníkem.
Úspch prvního roníku tohoto našeho msíníku
piml správní výbor k rozhodnuti, že se pokusí

vydávati jej v nové ú p r a v , i 1 1 u s t r o v a n ý,

každého druhého pátku mimo dobu letních

prázdnin.

Dnešního dne vydáváme dvojíslo, ímž první

roník Divadel. Listu Máje uzavíráme, a

píštího patku vyjde již 1. íslo druhého roníku
v nové úprav. Kdož se pihlásí v našem nakla-

datelství, tomu pošleme íslo to zdarma na ukázku.

^^ Mozartv pomník má býti zízen pi bu-

dov stavovského divadla pražskými Nmci. Dne
27. ledna píštího roku — 150 let po narození

Mozartov — má býti položen základní kámen
pomníku, jehož tvrcem je socha Metzner.
V divadle stavovském — roku 1783 hrabtem

Nosticem zbudovaném a pozdji od stav král. e-
ského koupeném — byla poprvé provedena Mo-
zartova opera Don Juan dne 20. íjna 1787.

Mozart napsal pro Prahu tuto operu, ponvadž jeho

Figarova svatba ped tím mla u Pražan ne-

obyejný úspch. Skvlé premiée Dona Juana
byl Mozart pítomen. R.

Roníku IV. íslo <S vydáno dne 3. listopadu 1905.

MÁJ vydává se každého p.ítku o 8. hod. ranní v ad-

minis r.ici (Praha, Štpánská ulice . 5^.) v íslech

o 16 str.inách. Se sudými ísly vj'dávají se zárove
trnáctidenní sešity. Pedplácí se na tvrt roku K 2'50

(poštou K 2 90).

VÝHODY HRO ODIiKRATf-.LE MÁJE. Celoroním pedrl-ilitclíím

zvljslni prémie zdarma v cen více než 3000 korun. — Ctrnáctí-

denni píloha Z CIZÍCH LU ERATVÍ! (red. dr .l.ir. liorecUý) za

píplatek J c d n é koruny lvnlctn. Jin.nk .sešit z,i 'J4 ha. —
Ot skovatí z Máe obrazy ^ lánlty jakož i prokládati tyto nedovo-

lujeme vbec: otiskoj.itl drobné zprjvy dovoleno jen s udáním pramene.

MAJITEL A VYDAVATEL: NAKLADATELSKÉ DRUŽSTVO MÁJE, ZAP.SAX SPOLhCENSTVO S laXEM.M IJ.MEZENY.M

V PRAZE. REDAKNÍ VÝBOR: ODPOV:DNÝ REDAKTOR FRANT. HERITES. JAR. VRCHLICKÝ, POADATEL ÁSTI
BÁSNICKÉ. DR. JARO.MÍR BORECKÝ. DR. JIÍ GUTH. ANT. KLÁŠTERSKÝ. DR. RUD. J. KROMBAUER. VÁCLAV STECH.

REPRODUKCE OBRAZ OD FIR.MY HUSNIKA A HAUSLERA. — TISKE.M DRA ED. GRÉCRA A SV.NA.



Causerie o jaru v jeseni.

^á i jese svoje dny,

kdy se zbudí ptáci,

s písní jejich staré sny,

v tchi se jaro vrací.

Ovšem je to illusí

v slílon dne líbezného,

bys moh patit bez hrzy
v slední konec všeho.

Píroda jest herekou,
líiti se umí,

husté mlhy pod vlákou
svadlý list jí šumí.

Protká svity zlatými

úsmv svadlých lící,

žehy v mranech vzatými
šedivou již kštici.

Astry i sms skabios

v ústrety ste tob,
v sled svou flétnu drozd i kos

zkouší v pozdní dob.

Smutná sláva poslední,

milá však a heje,

jitro spje k poledni,

slunce plá, pták pje.

Na javoru žlutý list

chví se, k zemi splývá,

celý jako zlato íst

v houš, která se stmívá.

Mihne se jak hvzda tam,

do mechu, než sletí

;

luny bledý drahokam
vzpla v tom v temnu sntí.

A to ticho do duše
mkkou rukou sahá,

v nové Vesny pedtuše
zem sní šedá, vlahá.

Však již zítra najednou

šer a chlad tu zbudou,

k behm eky usednou
v scenerií chudou.

Však již zítra s deštm tmy
dostaví se náhle,

celý kraj se zkalí, stmí

v písni vtr táhlé.

Proto íše, brati, výš!

pokud slunce v jase!

Srdce, nepokoj svj ztiš,

jaro pijde zase !

^mn ^^ <^>®7
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PAVEL LIST:

Oista.
Novella.

ylo to náhodné setkáni,

které rozhodlo hned o

osudu obou, setkání,

pi nmž oko mužovo
dotkne se jakoby k-id-

lem ptáka, na mžik jen

hlubiny zraku ženina,

záii, svdné, jen tak

v peletu, ale kteréžto

dotknuti zstavuje z pra-

vidla v srdci ženy zmatek nevyslovených po-

cit, v nitru mužov pak žize veliké touhy

a nepokojných žádosti. Takové náhodné se-

tkáni bylo osudným již mnohému muži . .

.

Tak i Janu Sukovi, adjunktovi u okresního

soudu v B . . . se vedlo, když stetl se poprvé

pohled jeho s planoucím pohledem Žotky Má-
chovy, dcery hospodáského správce. Cim dál

tím úžeji ovíjela se spirála jejích vnadných osi-

del kolem jeho bytosti, až ocitl se v tsném
objetí jejích svdných, kyprých ramen, sálajících

vášní.

Zamiloval se nezkrotným ohnm svého mládí

a slep, bez úvah vrhl se do závratných hlu-

bin náhodného pomru.
Osliovalo jej bujné mládí Žofino, zdánlivá

naivnost jejího nazíráni a, co nejvíce znamená
na venkov, neposkvrnný štít jejího rodu, mu-
nifikovaná, hýkaná pýcha patricijské honorace

malomstské . . . Lehýnce pluje se takovému,

pední spoleenské postavení ve mst za-

ujimajícímu muži do pístavu manželského.

Je to jízda ne vlnobitím rozboueného moe
pekážek, ani virem dravé eky, ale plavba

klidnou zátokou nehybné tn bez pekážek
a nástrah . .

.

Zabrána a cele zaujata prací, již vyžadovala

nutná výbava, neuvažovala ani slena Žofka

o svém pomru k adjunktovi. Neptala se snad

ani v --krytu své duše: miluji Jeníka? Stailo

jí ohnivé jeho vyznání, které se uskutenilo

dle vzájemného páni v tichém loubí domácí
zahrady, když se byla matinka po dobré sva-

in na okamžik vzdálila; uspokojovala se

závistivými pohledy družek, na nž dosud
Štstna se neusmála z oi ženichových, a

bylo-li chvílemi srdce její neklidno, pohnula-ii

se njaká subtilnjší struna jejího nitra, byla

hned umlena, zatlaena skuteností, již ne-

bylo lze podceovati, že bude co nevidt mladou
paní, že bude dobe opatena a v bezpeí . .

.

A touhy jejích dívjších let, život její duše
v tak smavých dobách panenského zrání? Nad
tmito jakoby se byla spustila tžká, nepro-

svitná opona, zakrývajíc je a oddalujíc je. Ne-

bylo zatím žádných reminiscencí, nebylo na
n prost asu!
Teprve když jako mladá žena na svatební

cest své kolébána v štíhlé gondole na lagu-

nách benátských hlavu svou v zad sklonila a

nonchalantn se rozhlédla kolem, zaviily v ni

utlumené touhy, když stetl se chtivý pohled

její s pohledem ernobrvého plavíka, silného,

osmahlého hocha . . . Tenkrát procitla v ni

opt bývalá záliba k mužm jiskrných pohled,
silných paží. osmahlé pleti. Poprvé tu s de-

spektem dotkly se oi její ubohé, drobné po-

stavy vlastního muže, který sedl podle ní

apathický vi vší krase kolkolem, mlenlivý,
unavený a netený. Toužilt a vzdychal jen

v nostalgii po domov, tesknil po mkkém,
vábném pohodlí dívánu, kam by se uložil po
kanceláské všední a každodenní námaze.
Dokal se toho brzy. Ale citil li se sám nej-

spokojenjším pi denním zamstnáni v úzkém
svém prostedí, byla žena jeho mén nadšena
a mén uspokojena. Jsouc odkázána jen na
drobné starosti hospodyn, cítila se stísnnou
a zotroenou ve svém teba sladkém jhu man-
želském. To že je štstí, jehož se domý-
šlela? Zít v stálé odlouenosti od ostatního

svta a svých družek? Kde je v tom zmny
jaké, která by ji zabavovala, zapudila ospalost

a udržovala v dobrém rozmaru?
Jako když jí kidla podvážou. »Tof není ani

ona již«, napadlo jí mnohdy, spatila-li v zr-

cadle svou tvá zaraženu, neveselu a mrzut
zachmuenu. Pro si brala adJLinkta? Sedí celý

den v kanceláí, co zatím žena jeho se nudí.

Díve mla aspo zábavu s rovnáním výbavy,

dnes omrzelo ji všecko již. Omrzela ji samota,

všední hovory s nudnou posluhovakou, omr-
zely ji už i obasné návštvy doma u rodi,
kde se necítila více jako doma. etla na tváích
svých mladších sester výitky, jako by ji pro-

sily, aby jim nepipomínala svým zjevem štstí,

které okouší, a o nmž se jim aiii zdáti dosud
nesmi.

Štstí? Hoklo jí v ústech mnohdy a do oí
palivá bolest se vkládala. Kdyby tušily, jak

je nespokojena! Cítila se opuštnou celým
svým mládím, vším, co jí díve krev bouilo,

co jí prsa rozšiovalo, co ji v nadšení uvádlo,
vším . . . nejvíce ... A vzpomínka jako by

v oparu tajemného kouzla vyvolávala jí bujné

obrazy z veselých dob ješt nedávných . .

.

Byla na výletu v myslivn »Zelené boud*.
Dovádlo, zpívalo se, hrály se rzné hry,

tanilo se na zdupaném drnu do samého ve-

era. Myslivecký mládenec, pidlený starému,

ISO
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vetchému revírníku na výpomoc byl stediskem
zábavy . . . Veer se nachýlil. Jak se dostanou
dom? Kdo je povede? Myslivecký mládenec
Hron ml je doprovodit. Cestou nabídl hned
Žofce rám, aby prý neklouzla nkde. Jaká to

byla cesta! Opena o jeho pevné r;im, šla

s ním úzkou pšinou podle silnice, co zatím

ostatní zrychlen kráeli po silnici. Stíny les-

ního pítmí kryly je zúplna zrakm ostatních.

Obas bylo jí vyhýbati se vystouplým koenm
zkácených borovic. Hron vedl ji však pevn,
vina ji úzce k sob . . . Dosud cítí šepot jeho

ohnivých rt, jež sklánly se k jejím skráním.

V hlav cítí dosud závra, kterou pociovala
tenkrát, když, stanuv na okamžik, chvatn ji

zlíbal rty, suché, hoící . . . Ped rozchodem
slíbili si vnou vrnost. Písahala, že bude
jeho, kdyby mla teba ekat do soudného dne

na nj ! . . . Piicházel pak za ní až do msta,
ale otec brzy schzky jejich pekazil. A ne-

dosti na tom. Po krátkém ase byl mladý Hron
vystídán jiným. Hron dostal se na nejvzdá-

lenjší revír, odkud nebylo lze podnikat cesty

do msta, aby tím služba netrpla . . . Zapo-
mnla na žár jeho oí, na med jeiio pocel
a stala se — paní adjunktovou . . .

Tenkrát, to byla pravá láska !
— uvažovala,

sedíc u okna a neten zrakem utkvívajíc na
kalužích, jež zanechal nedávný pival na sporé

dlažb námstí, rozkládajícího se ped domem.
A znovu pedstavovala si lesníka v rozkošné,

pružné, silné postav s ohnivýma oima v r-
mnném oblieji . . . Zda je dnes ješt tak fe-

šácký?Tak neodolatelný, tak žhavý a výbojný?
Doslechla, že se práv stal adjunktem a že

bude pidlen službou k lesnímu úadu zdej-

šímu. Vlna radostné zátuchy jakési pohnula
na okamžik její celou bytostí . . . Byl by on
tím kouzelníkem, který by vnesl svtlo ve

tmu jejich myšlenek, který by roznítil ohe
bývalého nadšení v nitru jejím a vzpružil vlek-

lou nudu jijích dn ?

Beze studu obírala se tou myšlenkou, do-

mnívajíc se, že jí bylo osudem ublíženo, že

se jí dje kivda, má- li býti odkázána jen k ži-

voení mezi tmi tymi stnami bytu mužova.
To pece nebylo v programu jejích dívích sn,
který si stanovila za svých dívích dob? . . .

Jednoho dne pišel Hron skuten na ná-

vštvu k nim jako nov jmenovaný adjunkt

lesní správy. Pekvapil mladou paní v kuchyni.

Nastavila chvatn ruku svou oteplenou a na-

ichlou vni kynoucího tsta, jež práv chy-

stala k obdu, jeho vroucím pocelm.

^Milostpaní v plné práci? Jak vám to sluší!

Ach tak ! Ale jen co je pravda jako dvátko
poád, tak svží, tak hezounká! .Ach, takovou
ženu pál bych si mít jednou! . . .«

Mezi eí hledl jí dlouho do oí ...

>Škoda! škoda !« vzdechl e.Kaltované, vypí-

naje široký hrudní koš a sniv oi zdvihaje.

Vedla jej v rozpacích dál do pokoje. Uka-
zovala skrovný byt, a když stanuli u oteve-
ného okna, bylo jí, jako by se mla návštvou
pochlubit celému mstu. Vyzvala ho, aby se

ven naklonil, a sama hlavu koketn piísnuvši
vyložila se z okna po jeho boku. Pozorovala
ho se strany. Jak statný je to muž ! Tak zdravý,
osmahlý. Ta pružnost sval, ten pevný, tuhý
krk ! . .

.

Ani nepozorovala, cele jsouc zabrána návštv-
níkem, že naproti v léi<árn provisor potásá
hlavou povážliv, škodolib se usmívá a ruce

si mne . .

.

Od toho dne byla živjší. Ne doma vi
muži svému. Tento den za dnem, s údivem
stupujícím se, pozoroval, že se njak Žofka
vymyká jeho vlivu, že je k nmu nevšímavou
a že se píliš rozptyluje . . . \'yhledávala opt
spolenosti družel< svých, jež díve zanedbá-
vala, a asto domov opouštla pod rznými
záminkami.

-Stžoval si pátelm, stýskal si. Smáli se

mu však a dráždili nerozumn jeho skeptickou

duši, znajíce lásku jeho k Žofce.

Trpl velice, muen jsa nejrznjšími zátu-

chami. Trýznn sám nepokojnou žárlivostí,

muil i Žofku, opozdi!a-li se nkde, nebo dala-li

se pistihnouti pi zahálivé netenosti. Vzdo-
rovala mnohdy a trápila ho vzájemn asto,

simulujíc hnv. Mnoho elektiny nashromáždilo
se v tom tžkém, úpainém ovzduší mladého
manželství jejich.

A zkížily se blesky z ista jasná . .

.

O dušikové odpoledne ml adjunkt díve
volno. Tšil se celý den, že se podívá se

ženou na místní hbitov, kde bude dnes jist

celé msto.
Pjdou zas jednou spolu ukázat se lidem,

pochlubí se jim svou ženuškou I

Pospíchal dom všecek rozehát, ujasnn.
Žena bude jež asi pipravena Mže se zas

jednou ustrojit, oblee nový zimní klobouk,

který jí vera koupil ! . . .

Zaklepal krátce a spšn. Naslouchá . . .

Dut ozval se delší jeho úder po druhé . . .

Co? Jako by celý dm dnes vymel! Neozývá
se. A klí pece trí uvnit ve dveích . . .

Krev stydla mu u srdce. Zachvl se a tžce
oddychoval . . . Klepal znova — zase nic.

Bouchal, volal . . . marn

!

Po tvrthodince bezvýsledného klepání odešel

ve ^ zlé pedtuše.
Šla snad na hbitov sama? Pjde se pe-

svdit . . . Le ani tam nebylo po ní stopy.

Pibhl nazpt udýchán, zrmnn, vydšen.
-Ani nezaklepav trhl klikou — dvée se otevely.

Konsternován vešel do kuchyn ...

(9-) 131



íslo 9 M A J roník IV.

Žoflca stoji u okna, opírajíc se zdviženou

rui<ou o rám okenní a hledí do námstí.
»Kde"s byla ? . . .«

»Tady jsem. Kde bych byla, což mne ne-

vidí.š?«

Tady ? .'\le byl jsem tu pece pí"ed hodinkou,

klepám, bouchám, nikdo se neozýval.*

>Nemohu za to!-

»Ty's byla pry?< ptal se oste a drazn,
založiv ruce v bok.

»Pedn na mne tak neki, nejsem žádnou

služkou, abych musila být na zavolání u dveí !«

»To zaklepání byl by musil i hluchý slyšet,

to mn neíkej.*

>Snad jsem byla z domu,« odpovdla a

uinila pohrdavý posunk rukama, nabhlýma
krví.

»Ale mlas být doma!» vykikl energicky.

A vyteštil na ní oi rozezlené, svítící.

»Neki tak na mne. Slyším t dobe, teba

bych t nevidla.

<

»Smješ se mé postav? Jsem ti maliký,

nepatrný, nevzhledný! Nu ovšem nejsem

Hronem !«

Odplivl v rozhorlení a odešel do pokoje.

Spla za ním, ohlušujíc ho výbuchem roz-

pustilého smíchu.

Uchvácen vztekem a podezením podnícen,

dotkl se divým pohledem neurovnané postele

a kiel, chvje se

:

Nevstko ! Taková je tedy ta vyhlašovaná

ctnost našich žen.«

Divý její smích zlomil se na ráz ve svém
vzkypní a zmnil se obratem v dutý, srdce-

lomný vzlyk ...

Nedbal jí však, nevidl ji, jak za pas se

v bolesti chytla, jak padla ve mdlob na zemi,

nepostehl keovitého sevení jejích zbledlých

rt . . .

Nechal ji ležet, hlun pokojem pobíhaje

jako rozzuený lev, podráždný a divý . . . Od-

bhl zas do kuchyn, otevel okno, aby se

vzduchu nalapal. Postál tu hodnou chvíli,

sbíraje myšlenky a utišuje se úvahami.

Veer snesl se nad mstem a naplnil kouty

nehostinné kuchyn šerými stíny, vypudiv

odtud všechen jas a tpyt vyleštného cínu a

mdi na policích.

Adjunkt stál nehnut, zmalátnlý, bez vle
a energie.

Konen otevely se dvée sousední a Žofka

vyšla. Ustrojena. V klobouku. S okem za-

chmueným jako uražený majestát prošla až ke

dvéím s hlavou hrd vztýenou . . .

•Kam jdeš?"

»K rodim. Vyhnal jsi m. Piti si ná-

sledky sám!« Odešla, neohlédnuvši se ani.

Neinil pokus, aby ji zadržel. Srdce jeho

bylo dosud píliš rozbolnno, píliš krutou

byla bolest jeho, než aby se urážky její daly

ukonejšit, odinit jediným pohledem na trpící

tvá ženy . .

.

Malomšfáci mli svou sensaci. Mli se emu
smát, na koho se zlobit, byla jim v klín vho-

zena tuná kost, již mohli obírat do neko-

nena. Zvláš dobe se to hodilo ospalým spo-

lenostem místních hospod. Všechno rozhor-

leni ovšem platilo nepítomnému, nešastnému
Sukovi. Nebylo lze pece pochybovati o istot
a ctnosti dcery hospodáského správce, mst-
ského hodnostáe, miláka spoleenských
kruh? Jedin Suk byl vinníkem. Jak mohl
se jen odvážit tak daleko a vložit ruku svou

na útlou bezbrannou ženu I (F"áma postarala

se již o zveliení pípadu !) Jak mohl dívku

z nejpednjší rodiny podezívat bezdvodn
a vydati ji v šanc veejné pomluv?
Duše Suková podrobena pitv nejbolest-

njších pomluv, smýkána bahnem bizzarních

výmysl bezduchých hlav, zatahována v prach

ulice a vleena hanbou.
Dobi lidé ne aby pomáhali chlácholit,

vysvtlovat, rovnat; chováním svým, chtivým

sensace, uspišovali jen dokonalou rozluku za-

ražených novomanžel ! Suk vyhlédnut za

ob, tudíž musí býti znien. Ctnost — a ta

byla jedin na stran uražené, uznané a od
pradávna uctívané rodiny — musí zvítzit nad

surovou vášní, nad tvrdou bezohledností muže

!

Suk zniil klid duše své ženy, porušil práva

její, zašil nešvár, a pyká za svj in, at je

ztrestán ! A hned !

Duše ubohého muže chvla se bázní ped
soudem toho neuvažujícího mšáctva. .Stud

jímal jej ped tím výsmchem, stud ped sebou

samým, když vyetl pohrdání z tváí všech

a spatil ohromnou spoustu, kterou mla v zá-

ptí e.xplose jeho verejší žárlivosti, dlouho

utajované a na výsost napjaté. (Pokraování.)
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DR. K. .1. KRONBAUEK:

Jemná duše.

ražská spolenost ztratila

ze svého stedu jemnou,
ušlechtilou duši. Ta spo-
lenost, které bývá vy-
týkáno, že nemá smyslu
pro pohádky poesie tou

mrou, jak by jejímu pri-

vilegovanjšímu stavu
píslušelo, mla ve svých
salonech delikátní duši,

která pipomíná vodní li-

liji. Utíkala se svou duší ze vavy na tichou

hladinu, zahívat se na slunci, poslouchat

ptáky a ssát v sebe vni poupat. Nikdo ne-

ml ani potuchy o zpvné síle její duše. Ta-
jila svoje líbánky s Musou jako dívka svoje

první zápaly. Jsou ptáci, kteí umlknou, jak-

mile postehnou, že jsou sledováni.

Zesnulá paní Božena Voitlová, rozená Brdlí-

ková, byla takovým slavíkem. A kroužek, jenž

za života jejího ji rád vyhledával, jist ml
tušení, jist poznal, že pod šedým peíkem
bije zlaté hluboké srdce. Teprve po její smrti

odhaleno tajemství jejích sn a podveer-
ního dumání. Když shasla, když zapadla,

objevily se ervánky její duše. Hoelo to

v ní a proto neuhasla, když naposledy vy-

dechla.

Rukopisy její jsou jako herbá, kam uklá-

dala kvty, jež natrhala na své pouti životem.

»Chci býti v životní komedii,* píše v intimní

kapitolce zesnulá, »jen pozorovatelkou, nikdy
souinitelem. Potkám-li nkoho, komu se ob-

divuju, netoužím po tom, aby byl mým ma-
jetkem a íkám si : >Vždy slunce svítí pro

každého, hvzdy, které na mne záí, nemohou
se ke mn sklonit níž. A ostatn jsou kv-
tiny, které miluji, a jichž nikdy netrhám.* Ne-

mohla se odhodlat ani k tomu, aby od svých
vlastních kvt se odlouila . . . Kdykoliv se

od kee odpoutají a svtu na pospas dají, je

lovku tak, jako když ptáci odletí a kvty
opadají . . .

Všude, na každé stránce rukopisu najdeš

kapliku, malou svatyku, kam chodívala,

když Veernice jako noní lampa nebes za-

hoela. »Mj touhu po všem krásném a ob-
novuj se takto každým dnem, každou chvíli,

již zasvtíš rozjímáni," teme na jedné ta-

kové stanici. »Utvo si svj vlastní hluboký
myšlenkový svt, svou záivou svatyni cit,

jež by t vždy pojala do hejivé nárue, kdy-
koliv by kolem tebe zavanul mráz nenávisti

lidské « Svoji knihovnu apostrofuje z duše
vytrysklým výronem: j-Zde najde štstí každý,
kdo pinese si zlatý klí, jímž odemkne její

mlenlivé brány. Knihovna jest arovný kraj,

pístav odpoinku, studnice vdni. Tu m-
žeme se stýkati s nejzajímavjšími básníky
i filosofy, tžiti z myšlenek nejznamenitjších
myslitel a tšiti se z nejmohutnjších výtvor
lidského genia — krátce — dlíti ve spole-
nosti nejvybranjší srdcem i duchem, a jest spo-

leenské postavení naše jakéhokoliv druhu.

«

V pozstalosti je nkolik epitaf — jeden

je psán po smrti Zeyerov, druhý je nekrolo-

gickou skizzou o Václavu Brožíkovi. •Vypu-
el jako vzácný kvt cizích kraj,* píše

o Zeyerovi, »a zstal po vždy obesten zá-

vojem snivého mysticismu. Schumann kdesi

pravil ; »Svtlo vysílati do hlubin lidského

srdce — jest povoláním umlce. A Zeyer
svou ušlechtilostí budil v jiných touhu po
nm.i Tragický ton ozývá se z jejího soudu
o Brožíkovi. »V'ynikající kolorista, velkolepý

a neobyejn obratný ceremoniá v seskupo-

vání — pro vždy zstane nejpednjším na-

ším malíem historickým. S ním též súto-
váno umní historické, nebo nové proudy
vanou odevšad, nové smry razí si cestu a

pohbívají smry staré. A nezní to jako po-

hádka, že práv v této chvíli, kdy hlásí se

v záblescích vycházeiících ervánk nová um-
lecká éra, odchází velký umlec, kterého iní
velkým hlavn jeho minulost? — Konec po-

hádky . . . konec štstí.

Zesnulá líí hoké nálady Brožíkovy, zmi-

uje se o jeho samotáství a koní tímto vy-

stihujícím obratem :

• Kdykoliv jsem jej zastihla v lenošce pod

velikým oknem v díln sedícího uprosted
etných dl . . . zasmušeného . . . pipadal
mi jako král ve vyhnanstvilCo zavinil

na tom osud a co on sám ?«

Rukopis je znaný svazeek.Valnou ást
tvoí cestopisné causerie, z nichž partie byly

již v asopisech uveejnny. Zesnulá ráda

cestovala a svoje dojmy prost si zazna-

menávala. V aforistických zlomcích zapolemi-

sovala si z Emersonem. >Pkné jsou jeho

myšlenky,* praví, — »nesdílím však s ním
jeho náhled o cestováni. 'K nejhorší pove
naší doby náleží povra cestováni.* soudí

Emerson. Myslím, že naopak cestování roz-

šiuje obor vdní. Žádná kniha nepouí
nás tak, jako to, co jsme na vlastní oi
vidli, o em jsme se sami pesvdili. Jest

to jakýsi druh názorného vyuování.* V poz-
stalosti jsou zlomky románové, studie kritické

i polemiky s rznými názory. Je vidt, jak

duše zesnulé se krystalisovala a jak poma-
louku svoje amatérské pokusy a nábhy
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ucelovala v harmonitjší celky. Z poátku
ji to bavilo, vtliti na papír svoje okamžité
nápadj' a nálady, zaala, jako se stává tomu,
kdo mimodk vpadne do njaké sbratelské
vášn, s dr>>bným registrováním dojm, až
jednou pišla k poznání, že si mže natrhat

kytiku ze svých vlastních záhonk. Nalézám
v rukopisech »Uryvek intimního dopisu«. Zde
už se ozý\ají vlaslnitony. »Nejkratší okamžiky
slasti vzbuzují mnohdy nejdelší vzpomínky,*
poíná, prozrazujíc sklon k aforistické form.
Je to žhavé vyznání lásky muže žen, jež je

svižn pointováno:
»Jste sfingou. .'\no, onou problematickou

stingou, která kdesi o sob praví

:

> .... Dit jsem,
a jako dti krutá I

Nepotkají se se soucitem
Uvty, ni kidla žlutá

pod dcka ržovou dlani !«

Z r. 1893 datují se už slibnjší nábhy. Z ji-

ného rukopisu vyjímáme pkn malovaný úvod.
••Celá rovina požehnané Normandie tonula

v prvních polibcích opoždného jara. Všude
hlásila se úroda bohatých vinic, stromoví oba-
leno bylo zaržovlým a bílým kvtem, veliké

lány epky žlutými pásy objímaly kraj a na
kyprých lukách popásala se stáda zdatného
skotu, krásných koní, dlouhosrstých ovcí a
ve vlažném ponebí parami prosycené atmo-
sféry rozkvétaly myrta a kamelie.«

Zacituju causeristickou kaskádu, která jen
jen svítí perlikami. Autorka líí dva mladé
zjevy, jejichž silhouetty mají už nádech romá-
nových figur.

-Ve vážné nálad zašlí si na levý beh do
okolí Sorbonny, vstoupili do Pantheonu a
vnoili se do jemn stlumených maleb Puvise
de Chavannes, jenž tu delikátním šttcem
zvnil výjevy ze života svaté .Tenovéíy. V mu-
sée luny hledali zbytky zašlých dob, opedené
pvabem poesie. Stáli sami v ranních hodi-

nách na nádvoí jeho. V jednom kout dvora
stojí stará kamenná studna, nad níž rozprostírá

své husté vtvoví starý strom. Bjdo klidno
tak . . . chtl íci jí, že ji miluje. V tom spadl
tiše na okraj zvtralé studny list, jenž zaujal

cele její pozornost. Považoval to za znamení,
by neekl nic. A mlel. Navštívili staré pa-

mátky církevního slohu ; .Saint Germain des
Pres, .Saint Germain I' Au.xerrois a jako ve snu
ploužili se kolem tch zkamenlých výkí-ik
umleckých duší dávných vk ... V jakési

posvátné nálad stáli ped Notre-Dame, jehož
facada svou celistvostí, svou vznositostí a vzne-
šeností inila na n imposantní dojem.

Jak jest krásná, pravil, ta kathedrála ve svém
posvátnéin klidu. Co ozdob zde úeln sladno,

co krásných kouzelných linií zde spojeno, a
co vše do kouzelné té pohádky z ipedeno.
Blouznivý duch stedovké víry vo vroucí
touze a ve velém nadšení sbájil nejodvážnjší
báse symbolických pedstav. Hlete, drahá,

jaká tu volnost, lehkost, odvážnost. štíhlost

a jasnost I Reliéfy. íiály, sloupky, konsolky.
oblouky, kružby, kraby, lomeni ny — to vše
splývá v jediný harmonický celek. Slyšíte

hudbu, jež z toho všeho line .' A hlete tam . .

celý národ svtc a svtic, prorokv a král,
pohádkových zjev, v nmém klidu po staletí

zdobí ty tiché, vážné, do vného klidu zakleté

stny . . .

Vystoupili ješt na vzdušnou galerii Notre-

Damu. Zde v té závratné výši, v jaké po-
divné spolenosti se najednou octli? Na okraji

ímsy sedí s úšklebkem v tváích podivný
svt drak, pekelných duch, pidimužík, stra-

šidel, pták s ostrými drápjf a z pitvorných
zjev tch záhadné, výsmšné oi hledí ztr-

nule dol, na Paíž, zmítanou omamujícím
ruchem a vným pohybem. Zde nahoe ob-

jímal je sen mystického kouzla a dole valila

se boulivá skutenost. Zachvl se. Vzpomnl
si, že vše, co bylo tak krásné, prchne . . a že

mu zmizí za krátko i ona . .

Pohledl na ni . .

Opírala se obma rukama o galerii, hledla do
dálkj', usmívala se a jakoby opojena neodo-
latelným kouzlem Paíže, pitlumeným, ale roz-

touženým hlasem- zapla Lecocquovu písei :

O, Paíž veselá!

Opojných rozkoší

sídlo ty nejkrašší,

tob jen láska má

!

Z roztoku tlail se na povrch pr\^ní krystal,

jenž ml už ladnou formu a kouzlo lesku!

Jsou v rukopisech stopy duševních boj.
Autorka žene svou duši do ohn filosofických

úvah a bylo bj' možno uvésti celou adu pk-
ných ukázek, jak obratn svoje názory a úvahy
lila do formick. \'šude je ovšem znát, jak

asto a ráda prodlévala ve své kaplice, ve

spolenosti vybraných básník ... ale ím dál

tím záivji se rozhouje svtýlko její vnímavé
duše.

Moranaje zmákla svým ledovým prstem, ale

svtlo její jemné duše zahrálo na rozlouenou
ržovými ervánkj'. Uvili jsme kj^tiku, sestavili

jsme z barevných stípk kaleidoskop, jenž

má svou hru, svoje harmonické složky. Má
se za to, že z pietj' k sob i ke svým snm
tajila svoje tácky s Musou . . . kdož ví, zda
neekala, až poup pukne a ukáže svou nád-

hernou barvu a silnou vní!
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KAREL KLOSTER.NLANN

:

Mlhy na Blatech.
Román.

(Pokraování.)

b bych to marn ne-

ekN, smál se Vojta,

•>tys svižnjší než ten-

hle nemotora. Ale musíš
ješt pokat. Dnes ne-

mám mnoho asu na
výklady*.

Rozluštní záhady by-

\o v pravd velmi jedno-

duché. Vojta vylomil

už ped dávnem miž z: zdiva pi okn komory
na trávu, aby jím mohl vylézat pímo do sadu;

odšoupl ji pak jedmým sáhnutím ruky, kdykoli

se touto cestou chtl bráti, a, vrátiv se, zase ji

pikládal, ovšem velíce povrchn, ale znát na
pohled nebylo nieho ; liboval si v takovém
konání, jímž kryl své noní výpravy spso-
bem pro nezasvcené tajemným a svrchovan
záhadným. Opatil si vedle toho háky a pa-

klíe, jimiž kterýkoli zámek v dom a také

u dvíek soused otvíral a které na rzných
místech uschovával, krát si takto své cesty

a zahlazuje všeliké stopy po sob : ježto nikde

nieho nebral, nikde také podezení nevzešlo

a nikdo nepipadl na jeho spády, ba, tušení

o nich neml.
»Musím doskoit dnes ješt do Selce«, vece

Vojta po krátké pestávce; »ti-eba odevzdat
Železnému tuhle to. Odveze to asn ráno

do Budjovic
Natáhl rám, sáhl do koví, vytáhl cosi,

eho ve tm nebylo lze rozeznati, naež,
uchopiv ruku Apoleninu, dodal

;

»Sáhni!«

»Aj ! — zajíc . . . dva zajíci*, vece dívka,

hmatajíc naznaeným smrem.
»A dv koroptve taky*, smál se hoch; »to

všecko se dnes chytilo. Železný mi za to dá
zlatý šedesát krejcar •>.

Václav i Apolena znali tohoto Železného a

vdli také, že udržoval styky s \'ojtou. Byl

to domká ze Selce, který se tam zakoupil

ped njakým asem. Svého emesla byl ze-

dníkem a, když se do Selce pisthoval a

domek tam koupil, také zedniil, ale záhy toho

nechal, opatil si kon a karku a provozoval

všeljaké obchody, s mlékem, s máslem, se

slámou a rznými plodinami, s nimiž dojíždl

do Budjovic, do Vodan a do Netolic, kde

je prodával. Požíval povsti dosti nekalé a

mluvilo se všeobecn, že pekupuje od zlo-

dj a pytlák ; než, dokázati se mu nieho
nemohlo a, vdl-li kdo pece, vedle panujících

zásad v píin nemíchání se do vcí, z nichž

mohly povstat opletaky s úady, nepovdl.
Vidli — nevidli, slyšeli — neslyšeli. Že by
udržoval styky s Vojtou, o tom v pravd ne-

proslýchalo se ni nejmenšího, a Václav s Apo-
lenou by o tom také nebyli vdli, kdyby
hoch sám jim to nebyl povdl ; ekl jim to

pak, jako vbec je zasvtil do svého konání,

ponvadž i on se neubránil pirozené poteb
každého lovka, sdíleti se s nkým o svých

inech a buditi obdiv aspo v malém kroužku
svých bližních, ukazovati, ne-li všem, tož

pece nkterým svou pevahu, busi tato fy-

sická nebo duševní. Poddával se v tom zá-

konu odvkému, že nelze lovku státi na
svt samotným a beze styk se všemi ostat-

ními. Vylioval jim Železného po svém. Zve-

lioval jeho chytrost a dovednost a stavl ho

po bok Lachmontovi, sdbe pak ovšem ješt

nad n . . .

»Mnoho-li pak už máš penz, Vojto ?« tá-

zala se Apolena.

»Nu, na dv tlinty by jich už bylo,« odvtil

hoch.

»Mj Bože! na dv flinty už! To je moc
penz ! Táta ekl ondyno, že dobrá flinta stojí

aspo tyicet zlatých.

«

»Stojí taky víc a taky mí — jak se to

vezme a jak si to lovk dovede zaonait pi
nákupu. Ale flinty není dost, musí být taky

na náboj. Já, než zanu do opravdy, musím
mít tlint aspo deset, aby lovk ml všude

njakou po ruce. A pistolí teba taky mít, zas

na obranu, víš! Potom si musím opatit vtší

a lepši eeny a sít. To všecko stojí peníze.

Bude teba ješt dlouho pracovat, než se

zmohu na tohle všecko.

«

Žár nelíeného obdivu vyšlehl z oí dívi-

ných.

»A co te chytáš do oka, budeš stílet, vi?<
pravila. »Umíš pece stílet, ale nikdy jsi nám
o tom nepovídal* . .

•Kdo má dobré oi a pevnou ruku, umí

také stílet.* odpovdl Vojta. . . »Ješt jsem

nestílel, ale nestarej se! — až bude as, budu

to umt! Umím rozebrat flintu a zase ji složit.

Vím dokonale, jak to v ní vypadá. Lochmont
sám mi to ukázal. Ostatn, vždy budu vo-

jákem a na vojn se vycviím ;
podíváte se,

až se vrátím.*

»Na vojnu pjdeš za dva roky,* pravil Václav

;

»iá za ti.*

•Ti roky tam budeš,* vece Apolena; »bude

mi tu smutno bez tebe.*
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• Smutno — nesmutno.< odtušil velko-

panským tonem; »jakáž pomoc! musíš to

vydržet.*

Neodpovdla, hlava sklesla trochu níže

k zemi. Mleli chvíli všickni; bylo slyšet jen

jemné, vysoko naladné bzuení komár, po-

letujících jim okolo hlav a šustni o sebe se

otírajících bosých nohou Apoleniných.
»Ty potvory m zrovna žerou,* zašeptala

dívka.

"Tož je nech žrát, máš sladkou krev, sladší

jist než já; na mne nejdou, « smál se Vojta.

• Poslouchejte te, co jsem dnes provedl a za-

smjete se. Zlivští pjdou v tchto dnech na
kluky (»kluk« sluje v hantýrce porybních py-
tlák kapr). Vzkázali mi to a, abych šel s nimi,

pozvali. Nevím, pjdu-li. Nemám k nim mnoho
dvry; neumjí to narafiit jak se patí a už
je nkolikrát pi tom chytili. Ale dal jsem
jim vdt, že, dají li mi ti pkné kusy, od-
vrátím od nich pšáky; ale slíbí-li a nedají,

že se na nich pomstím, že toho budou pa-

matovat. eknu to Lochmontovi a ten jim
zkazí každý lov do roka a do dne. Tak jsem
se vera v noci sešel s jedním z nich a ten

mi slíbil, že dozajista ty ti kluky dostanu,
rozumí se, chytnou-li co. Dobe, povídám, ale

mjte se na pozoru, pelžete-li m. Vyložil

jsem potom tomu chlapovi, co udlám. Dnes,
jak se setmí, budou hoet dva ohn pi Volešku,
mezi Pištínem a Plástovicemi. Rozumí se,

že pšáci se tam poženou
;
pomyslí si, že naši

tam sekají pi ohni šavlemi nebo píchají

grundlí. To pece víte, jak » kluci « jdou na
smolnici; jako mry a jepice je pivábíte,
a hlavy vystrkují z vody jako pitomí. Teba
jen sekat a píchat do nich. Potebuju-li pro
Železného ákého kluka, jinak to nedlám.
Zatnu ho a hup! za ním do vody; pivážu
si ho k pasu a brodím se nebo plovu kousek
vodou, ímž se ztratí stopa. Potom zalezu
nkam do stýlí, schovám se na chvíli, okouknu
všechno, nejde-li kdo, a hajdy s rybou, kam
patí. Jednou, na Volešku, na mne padl Vý-
hlavský baštý; rozumí se, že jsem mu uklouzl.

Skoil jsem do vody a ploval otevenou vodou
pry od kraje, abych se dostal za cíp rákosí,

ernajícího se asi sto krok od behu, kde
ho dorstalo s levé strany celá široká plocha.

Nebylo hluboko v tch místech, nejvýše nco
pes pas, ale plavat jsem musel, abych se

neproboil v bahn. Plovu tedy a šavli jsem
držel mezi zuby, s dvma kluky pivázanýma
na še otoené kolem pasu« . . .

»A smolnici?' tázal se Václav; »cos dlal
se smolnici ?«

»Ty se tak ptáš, ty blázne! Snad nemy-
slíš, že jsem ji držel nad hlavou, aby mi sví-

tila na obliej a on m poznal ? Pece dá
rozum, že jsem ji hodil do vody, ješt než

jsem tam skoil. — Tak tedy on, jak m vidl
plovat a rozeznal v té noní tm jen hlavu nad
vodou a v oblieji m poznat nemoh', pibhl
ke behu, poskakoval tam jako kvona, jíž

uplavala káata, a máchal holí a nadával.
•Kluku mordyj^nská,« kiel, »jen pokej! já
t na mou duši uškrtím ! —• ale do vody neve-

šel. Byla to legrace I — do smíchu jsem se

dal* ...

A kluk se smál svým smíchem, který Václava,

kdykoli ho slyšel, naploval tajnou hrzou,
pipomínaje ho na chechtot áblv.

. . . -Zahnul jsem tedy na levo za to rákosí,

a baštý, neztratil-li m s oi už díve pro tmu,

nemohl m více vidt; ale, že vidl rákosí,

domyslil se, kam jsem zaploval, a slyšel jsem
dobe, jak utíkal v levou stranu, aby mi nad-
bhl a m chapl, až tam nkde z vody vy-

lezu. Rozumí se, že jsem se dal v právo;
nepomyslil si, hlupák, že bych se odvážil, pe-
plovat po tm celý Volešek. A to jsem já
udlal a dobrou pl hodiny jsem ploval, než
jsem se dostal na beh pes tu hladinu nkde
nad Pašicemi, a on zatím na mne íhal blíže

kíže pod Plástovicemi!"

1-Takhle kdybych umla plovat, « ozvala se

Apolena, která poslouchala všecka u vyjevení

nelíeným obdivem, »vru, Vojto, chodila bych
s tebou na ryby.«

»Vi?« pravil tento, potepnuv ji dvrn na
plece, »to by se ti líbilo, takhle plovat se mnou
v noci po Volešku ? A což teprve po Bezdrevi

nebo po Mýdlovarském, který je kolem do
kola vrouben lesem!*

• Ba, pkné by to bylo! Ale, co naplat? —
já se plovat nemohu nauit, proto že nemám
na to asu.«

Dívka si vzdychla od hluboká. Vojta si po-

hvizdoval dušené a chvílemi se zachechtal,

vzpomínaje baštýe, který marn na íhal.

•Jak to bylo dále?<- tázal se Václav.
• Nu, když jsem vyplaval, obrátil jsem se

v levo a obešel jsem Pašice i Plástovice. Za
hodinu jsem byl v Selci u Železného a dostal

jsem pt šesták za ty dva kluky. Ráno jsem
pásl zase híbata na Blatech. Výhlavský baštý
mlel jako hrob o svém íhání ; však vdl,
že by se mu jen vysmáli. Já pak s tch as
asto jsem tak lovil a nkdy jsem rozžal ohn,
abych si z pšák vytropil šašky. Po každé
tam bží, za tmi plameny ! Hlupáci, jako ti

kapi jsou pitomí! Tak jsem jim to dnes pro-

vedl zase a byl jsem se te podívat, co budou
dlat. A taky, na mou duši ! už se tam hrnou

!

Na císaské silnici k Selci se prochází ten Vý-
hlavský ješt s jedním a od Pašic se hnal

Radonický; vidl jsem je; pichází- li kdo od
Pištína, nevidl jsem, ale musel bych se po
ertech mýlit, kdyby ne! . . . Je to podívaná,

jak se kradou k tm ohm ; chtl bych jen
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být pi tom, jak se budou na sebe dívat, až

shledají, že ty plameny nemají nikoho za sebou
a že chapli do prázdna. ert ví, co mají

v hlav! Už nkolikrát jsem jim to udlal,

a pi^ece pokaždé se nechají napálit. Zítra jim

to provedu zas, ale na Zbudovském, v cípu

pod silnicí z Nového Sedla do Nakí, a pozejtí

Zlivští si zaloví v Pištínském, ale s eeny a

bez svtla*.

Pomlka. Zase bylo slyšet pouze bzuení
komár a jednotvárný hlas kuky, která se

ozvala v rybníku.

>'re pjdu do Selce,* pravil Vojta. *Jdte
se vyspat vy taky*.

»Mn se spát nechce,* odtušila Apolena,

sbírajíc se a usedajíc na bobek. Obliej její

zapadl do stínu, nohy se objevily ve svtle
paprsku msíného, malé nožky, lep utvá-

ené, bílé, jako z alabastru vytesané. Natáhla

je, spod kratinké sukniky vynoily se kotníky
a lýtka do pl holen.

»Povz mi ješt, Vojto,* promluvila, >kam
si dojdeš pro ryby, které Zlivští li slíbili ?«

»Já si pro n vbec nedojdu. Ve Zlívi se

neukážu ; to by tak bylo, aby m tam nkdo
vidl mluvit s nkterým z té chasy. Václav
tuhle mi je pinese na Blata. Dáš je do pytle,

slyšíš? — do mokrého pytle, a pospíšíš si

trochu, aby nelekly. Na Blatech mám sádky,
v nichž mi vydrží teba do podzimku.*

• Sádky?* — tázala se udivené dívka; »akde
je máš, tam na Blatech- — však jsi nám ješt
o nich nepovídal* . . .

-Až tam jednou pijdeš, ukážu ti je. Jsou
pkné pod vodou, nikdo na n nepipadne.*

»Sádky, sádky — na Blatech!* divila se

-Apolena, »a nikdo jich tam nevidl.*

»Ba, sádky!* pisvdil Vojta, »a k tomu
ješt pohyblivé ! Mohu je penést každý den
jinam.

«

»Ty umíš arovat* ... i

»iMožná. Dej si pozor, abych neuarova
tob !«

Smál se zase svým potmšilým smíchem.
Cosi tajné hrze podobného obešlo dívku. \'ojta

se obrátil k Václavovi

:

•-Slyšíš, Vášo? Ty mi pro ty ryby dojdeš,

až budeš mít pokdy."
»Jak že tam dojdu ? Bojím se . . . chytnou

m* . . .

Ubohý hoch se chvl jako osyka. Cítil, že

musí uposlechnouti rozkazu, jejž mu dávala

jakási vyšší, jfcho vlí ovládající a neodolatelná

moc a bál se skutku, jen na pomyslil.

(Pokraováni.)

GABRIELA PREISSOVÁ

Silhouetty z italské Riviery.
(Pokraováni).

ediná šedovlasá slena
Adelheid ze Šttina zde
zstala; ta byla za-

dumivá a jednotvárná
jako starý papoušek,
íkající jedin »Dobrý
den* a -Dkuji*. Nosí-

vala vždycky sebou
vždycky jemné háko-
vání a dv staré se-

hndlé knížky SchíUerových básní a dramat
v drobounkém tisku. Zdálo se, že tyto dv
knihy etla a te po celý svj život; z novin
ve veliké ítárn hotelu vyložených, petla
si jen vždycky zprávy z panovnických dvor,
všecko ostatní, co se dje ve svt, ji neza-
jímalo a když její krajané v ítárn se dur-
dili, že zde nejsou vyloženy žádné nmecké
asopisy, kdežto anglických, francouzských

a italských je zde nesmyslné množství, zírala

uzardlá a v rozpacích ješt více sesmutnlá
tak zaražen k zemi, jako by se za poínání
každého nespokojence na svt stydla.

Po odjezdu jejich krajan napadla našemu
hoteliérovi zvláštní vc ; objednal pro Šttín-

skou dámu skvostnou kytici a podal jí ji ped
veerní tabulí 'Z hluboké úcty a vdnosti,
že zstala*. Tato pocta provázena všeobec-

nou spokojeností a sympatií všech obyvatel
hotelu »Spanilého behu* oividn starou

slenu velice dojala; po celý obd se jí velké

kostnaté ruce s blounkými taclemi a dvma
vlasovými prsténk}', tásly a odnášela si ky-

tici do svého pokojíku ve tetím poschodí

s jistou hrdostí.

Pak se náhle njak s celou spoleností všech
národ spátelila, stala se smluvnjší, v malém
hudebním salonku za ítárnou zahrála jednou
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dokonce na klavíru Webrovu »Posledni my-
šlenku<.

V ten as arokrásných dn, se stále vr-
ným sluncem a sladkou harmonií temnmodré
oblohy i moe, kdy na sta cizinc chodilo se

dívat jak víí a skotaí moské vlny mezi
balvany u pobežního kostelíka sv. Ampelia,

dostali jsme jednou pi obd poprvé nadí-

vané holuby a kdjí.je hezký sklepník signor

Toma co nejroztomileji podával a pi dopad-

nutí jeJné plky holubího tlíka na talí

sleny Adelheid vyslovilo se jméno krm,
vyskoila naše klidná a rozumná Sttinanka
jak kdyby spatila zmiji a pokrý'vajíc si obliej

rukama, odkvapila z jídelnj'.

Vydal se za ní hezký sklepník Toma na-

darmo; donesl jen zprávu, že se uzamkla
do svého pokoje a odpírá rozhodn súastniti

se dnešního obda.
Rozešli jsme se celí udivení; stísnnou

náladu jenom zriplašil bílý anglický ddoušek,
který si podržel mladšího sklepníka Huga za

šos, když chtl již Hugo odejíti po obd na
povel franconzského vysloužilého dstojníka
do herny zahrát si poslušn partii billiardu.

»He« — povídá ddoušek; »doetl jsem se

v »Oznamovateli«, že do zdejšího hotelu Angst
pibyl ruský velkokníže CyriU. Je to snad
onen CyriU, který' se nacházel na lodi ad-

mirála Makarova ped Port Arthurem?"
»Ano, pane, nejspíše je to on« — uklonil

se Hugo
• Poslouchejte — já chci toho Cyrilla vidt.

Pošlete portýrovi hotelu Angst dva frank\',

a mi vzkáže, kdy mohu Cyrilla vidt.

«

>K službám pane — hned se stane . .«

Do sálu vstupovala kvtináka Anina s fial-

kami, karaliat}' a mandloovými vtvikami.
Ddoušek ji štípl tesoucími se prsty do tváe,
vybral dv nejhezí mandloové vtviky pro
slenu Hanovránku s jemným profilem a ob-

jednal na zítek velikou kytici z rží a hyacint
pro krásnou paní s dceruškou Adou, které se

chystaly již k odjezdu.

Hanoverská dívka odcházející s mandloo-
vými vtvikami a zdobným psanikem k po-
štovní schrimce usmála se na signora Tomu
jen z prostého dojmu, že byl hezký, a anglický

ddoušek domnívaje se, že sympatický ten

úsmv patí jemu, usmál se odcházeje také

irou radostí ze života ...

V ten veer byla v mstském kassín za-

jímavá koncertní slavnost, z našeho hotelu

odebrali se tam všichni, nevyjímaje ani pro-

fessora Zueva a Pavla Brescia s matkou. Zbyla
jsem v ítárn sama samúká a z tesknoty
pitáhla jsem se do hudebního salonku, kde
vždycky v schladlých veerech tak píjemn
hál krb a otevený ohe odrážel se v polo-

tm na mramorových klassických pohádkách
postranních dvou sloup.
U krbu sedla jako jediný zimostrázek naší

vylétlé spolenosti slena Adelheid bez svých
obvyklých knih a bez hákování na klín, a
jak jsem se jí podívala do tváe, leskla se jí

na požloutlých lících vlhká stezka slzí.

>A\e naše zlatá, dobrá sleno .Adelheid, co
se to dnes jen s vámi dje? Vy taková ze
všech nás nejklidnjší a nejmoudejší, co to

jen dnes vyvádíte ?
.Svezla jsem se k jejímu klínu na podnožku

a chopila ji za ruce.

• Ba, stydím se te hrozn" — poala si

stýskati. »Co si tak o mn pi tom obd
všichni pomysliti ? Te se na mne budou
dívat jako na pemrštného blázna. A já

nemohla jinak — nemohla ! Vzpomínka na ty

holuby!* Zase zaštkala.

-.Ale jdte k šípku s takovými lítostivými

nápady, vždy vás pece máme všichni bez

rozdílu stavu a národnosti uctiv rádi. Mla
jste jednoduše zrovna v tu chvíli njakého
švábeka v hlav — máme ho my ženy asem
v hlav všechny, vite je to takový citový

uzlíek, který nás z nieho nic zabolí.* —
A v hlav se mi zakm^tl njaký takový vy-

šívaný párek holoubkv, blednoucí v taji skín
na lístku památníku nebo na polštáíku, omý-
vaný nkdy slzami sleny Adelheidy.

»Nejsem kapriciózní, nejsem nikterak po-

bláznná« — bránila se slena Adelheid ne-

vím proti emu — »ale vzpomínka hanby mi
asem utiskne rozum. Kéž byste mne mohla
omluvit — bojím se po té napadnosti. kterou

jsem dnes vj'vedla, objeviti se ve spolenosti.

Doma ve vlasti se mi nkdy zazdá, že na mne
prstem okazují — proto jsem se chtla schovat

na as sem k moi . .«
,

^Povídejte mi tu vaši tísnivou pohádku* —
zažadonila jsem.

>Byla bych ráda, kdybyste mne njak vhodn
dovedla omluvit* — vzdychla si zase. »Jen

nápadnou nechci nikomu být! Mj Bože, jen

nebýt nápadnou !«

• Utište, se milá duše, a povzte mi tu po-
hádku* — poprosila jsem po druhé.

• Víte, jsem šlechtina ze starého rodu* —
ozvala se s jakýmsi sebevdomým drazem.
>Hoteliermusí jméno moje tajit, užívám pseudo-
nymu . .*

A když jsem se te rozpait zamlela, ne-

vdouc, co bych ji mohla ješt te povdt,
když se mi opravdu v tom jejím povzneseném
tónu, sjakým dla ; vJsem šlechtina ze starého

rodu,* zakmitla odhalená pepjatá utkvlá
struna v její duši, kterou asi nikdo již ne-

vytrhne a nevymluví — poala sama tichounce

vykládati

:

i:js
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Zbyli jsme z celho usýchajícího rodu jen

my dva, já a o pt let mladší bratr Jindich.

Kéž bych vám jen dovedla vypovédít. co tu

bylo za krásné a nadjné dít, ten mj bratr;

lidé se nad ním pozastavovali, aby jej obdivovali,

a uitelé nikdy ani za sebe vtší provinní
jej nedovedli vyplísnit. Když se na n krásný
hoch svýma sladkýma oima usmál, byli hned
odzbrojeni, museli jej jen milovat. Tak vy-

rostl náš Jindich, velký, štíhlý, zkadeiené rusé

vlasy, ple a úsmv jako obrázek, k nejvtší
chloub naší matky a mn k potše, na švar-

ného Icadeta. — Jednou si ho povšiml korunní
princ a tak se mu zalíbil, že ekl: »Jakmile

se stanete dstojníkem, ohlaste se u mne . .«

To znamenalo, jako že si jej pidlí k njaké
estné služb — tak ml Jindich nejkrásnjší

kariéru zabezpeenou.
A te se musím zmíniti již o té kletb,

která Jindichovi bezpochyby byla dána do
vínku — nebo o jeho ktu dostala matka
jardiníeru, na které byl pipevnn holoubek

;

vte mi, to bylo to první zlé znamení, které

tehdy matinka ve svém štstí ovšem ne-

chápala .... A Jindich, jako by mu to bylo

souzeno, od malika ml rád holuby. Nejprve

jíž malinkého náramn zajímaly dv hrdlik}',

které jsme mli na balkon ; potom, jak povy-

rostl ve školáka, pišli jsme náhodou k celému
chovu holub na venkov u statkáe, kde
jsme požívali letní klid.

Jindich byl do holub celý pobláznný,
krmil je, lezl za nimi k holubníku, a když jsme
odjíždli, nemohl se od nich odtrhnout, musela
matka dva párky koupit; pivezl si je sebou a

dal je prozatím do klece, kde bývávaly kdysi

hrdliky.

Brzy se ale ukázalo, že veliká klec holubm
nestaí. Jindich tvrdil, že je jim smutnou, že

bj' mu mohli uhynout, a ža.lonil matku, aby
najala jiný byt se zahrádkou, kde si mže
postavit holubník. Matka nedovedla milákovi
odolat, hledala a našla byt na pedmstí se

zahrádkou, kde se postavil se svolením do-

mácího pkný zelený holubník a Jindich si

pikoupil ješt tyi páry, tak že ml už tch
tvor dvanáct. Potom jako by se u nás toil

už celý život jenom kolem tch holub, v zim

je nauil Jindich létat do síky a do kuchyn,
bylo s tím dosti potíží, ale poád jsme si jen

mysleli, že je to nevinná, milá radost . .

Tak dospl Jindich v kadeta a vodil k nám
asto své soudruhy, aby jeho skorojiž nesíslný
sbor holub obdivovali. Jeden z kadet byl

fotograf-amateur, ofotografoval nám rzné
scény holub a Jindich si tmito obrázky
ovsil celé stny svého pokojíku. Jednou si

také bratr vzpomnl, aby holuby, kteí mu
ochoeni již skoro všichni jídali z ruky, také

nemu nauil, jako to dokázal jeho kamarád
u psík, ale nedailo se mu to; byl pro to

dtina celý posmutnlý a lámal si tím tajem-

stvím stále marn hlavu.

Tu se piblížilo jeho povýšení za poru-

íka — nebožka matka chudák mla z toho

osnného cíle nebeskou radost, u nás v dom
bylo všechno ovneno, pokoj Jindichv byl

plný elegantních uniforem, nžnj>ch dar,
kvtin a ržových dopis — nebo štstí

u dam ml ten hoch, že se to nedá vypovdít .

.

Kolikráte jsem si v duchu nad takovým na
Jindichov stolku pohozeným lístkem povzdy-
chla. O ženy — že vám dal Pán Bh tolik citu,

myslím si, že si ho muži nikdy nezaslouží, nebo
alespo náš Jindich ta nžná poloskrytá slova a

tesklivé verše nikdy nechápal a pece to byl

v pravd jen dobrý roztomilý hoch . . Prvý den
— byla to sobota — byla u nás hostina pro

jeho pátele — na druhý den v nedli vydal

se Jindich se dvma rovnž novopeenými
Lukova, kde tou dobou dlel

na loveckém zámku; matka
Jindicha tém horen pohádala, aby se bez

meškání korunnímu princi pedstavil a vy-

plnil tak jeho nkdejší milostivé pání — bez

tohoto spchu by se byl náš rod vyhnul hroz-

nému neštstí. A jak vám to mám te vylíit,

co se v tu nešastnou nedli stalo — je to

takové neslýchané, nemožné jako dsný sen . .

Dva poruící, kteí vyprovodili Jindicha do
idyllického msteka Lukova, dlouho nám za-

tajovali pravdu — až konen když na mého
nešastného, od té neblahé nedle zmizelého

bratra byl vydán zatyka jako na desertera,

prozradili nám s upímným žalem, co se stalo.

(Dokonení.

1

dstojníky do
korunní princ
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#;

PAN RENÉ HENRY.
(Nkolik slov pod jeho podobiznu.)

Ied nkolika lety, když Paíž za jarních a

letních msíc chvla se horeným životem

své ohromné svtové výstavy, kdy na Esplanád
luvalid a na Poli Mar-
iov bylo lze konati denn
zajímavé pehlídky pe-

strobarvé smsice lidské

všech národ, všech tíd

a stav a všech díl svta,

v dob slavností, kon-

gres, recepcí, chvatného

sbratování, banket, já-

savých projev života a

také tichého, stízlivého

pemítání o vlastní síle

a svépomoci a vtším
vzpružení národní ener-

gie, v té dob neklidu

a ruchu poznal jsem v

zátiší Paláce Bourbon-

ského pana René Henry.

Nedaleko snmovního pa-

láce víil svtový trh,

zvonila hudba, huel trot-

toir roulant — ale ruch

a kolot ten nevyrušovaly

píliš mladého elegant-

ního muže, tváe jemné,

aristokratické, zajímav

pobledlé, obrostlé heb-

kým, jemn naechraným
rusým vlasem a plnovou-

sem; muž ten pracoval

denn, byste a vytrvale

ve svém blostném kabinetu, mezi knihami a žurnály,

obklopen podrobnými mapami kolonii asijských a

afiických. Pipravoval se v theorii i pra.xi na dráhu

publicisty a politika; byl jedním ze sekretá pre-

sidenta poslanecké snmovny p. Paula eschanela,

a jméno jeho poalo již tehdy astji se vyskyto-

vati v pedních francouzských revuích a denních

listech. Vyšed ze Svobodné školy vd politických

a dosáhnuv hodnosti doktora práv. pidružil se,

žák Sorelv a Legerv, k té et mladých a re-

álních politik, kteí byste jali se pozorovati N-
mecko, »jež po svých velikých vítzstvích r. 1870 pro-

dlává nyní od roku k ro-

ku intcnsivnjší krisi na-

cionalismu, pýchy a cti-

žádosti a jež jato jest

nezkrotnou touhou státi

se nejvtší svtovou mocí,

diplomaticky a národo-

hospodásky, vojskem po-

zemním i námonictvem.*

Mladistvý publicista ne-

spokojil se pobytem v

Paiži a velikým zdrojem

jejích styk politických a

vdeckých — žízeii po

informacích bezprosted-

ních v cizin pimla jej

ku cestám po Anglii, po

Nmecku, po svt slo-

vanském, zejména po Ce-

chách, po Rusi a zemích

balkánských. Všude tam

navázal etné osobní

styky a cenné pátelské

svazkv.

V echách pobyt u F.

L. Riegra na zámeku
v Malci uinil na vníma-

vého a rychle se informu-

jícího francouzského pu-

blicistu dojem hluboký

— vzpomínám sám ra-

dostn na ony chvíle, kdy p. Henry vrátil se

z Malce prodchnut obdivem a úctou k našemu veli-

kému politikovi, který tém již konil dny svého

mohutného života. Není teba podotýkati, že i u nás

vešel p. Henry ve spojení s mnohými pedními osob-

nostmi naší národní spolenosti a s elnými listy.

1-10
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Studií obšírných a úvodních lánk, jež napsal

p. René Henry do list francouzských, jest ada
již nesetná ; vybereme-li jen namátkou nkteré

jeho studie, psané pronikav, vcn, vážn a pece

slohem tak lehkým a elegantním, uiníme si ihned

pedstavu o jeho všestrannosti, o jeho snaze infor-

movati francouzského tenáe o všem dležitém, co

dje se za hranicemi Francie v dnešní kritické

dob koloniálních vý-

boj a sociálnícli pe-

vrat, kdy i poet vel-

kých mocnosti jest vtši

a kdy politika ím dále ^

tím více stává se sv-
tovjší. V letošním roce

i.a p. zíme pravideln

p. René Henry v Otá-

zkách diplomatických

a koloniálních (Que-

stions diplomatiques et

coloniales), ve Sbor-

níku vd politických

(Annales des Sciences

politiques« — studie

o Anglickém systému

politiky svtové), v Le

Correspondant (studie

o historickém vývoji a

nynjší krisi království

Uherského), v La Chro-

nique (Tvái k Asii),

v l.a Coopération des

idées (Rusko, Japonsko

a otázka nejzazšiho Vý-

chodu); pravideln píše

p. Henry úvodníky do

seriosního denníku, je-

hož zakladatelem jest

Gambetta, do Répu-

blique Francaise. Co se

týe názoru p. Henry na

vci rakouské, lze jej

shrnouti v tyto ádky :

Francouzové, sousedé

císaství nmeckého,

nesmjíbýti netenívi
událostem odehrávají-

cím se ve stední Evrop a zejména na bezích sted-

ního Dunaje, v Rakousko-Uhersku. Rakousko-Uher-

sko jest nezbytno rovnováze evropské, a Francií, má-li

se sama udržeti jako velmoc, záleží na Rakousku, na

jeho sesílení na základech historických a národních

tak, aby vtšina slovanská pišla v nm k nále-

žitému, spravedlivému uplatnní.* Názory svoje

o naší íší uložil p. Henry v knize: Otázky ra-

kousko-uherské a otázka Východní. (Questions

Autríche-Hongrie et question Orient — nákladem

Plona v Paíži.) —
Nejednou pednášel náš paížský pítel ve své

vlasti francouzské o eších — vzpomínám si na

Flameng: Julietta Adamová.

p.. Že dne G. února r. 1003 v Havru, ve Spole-

nosti vdeckého vzdlání, uspoádal pozoruhodnou

konferenci »o probuzení kraj eských v XIX. sto-

letÍ€, že letos v únoru pednášel v Cambraí jménem

svobodné školy vd politických »0 eších* a v Pa-

íži v sále zemdlc O eších a Francii*.

V tchto dnech zavítá náš francouzský pítel

k nám, aby jako milý h05t a soudruh náš ped-
vedl ped naše zraky

obraz Francie, aby v

ad pednášek nastínil

obrys toho ušlechtilého

a námi tak milovaného

kraje, aby vylíil stru-n jeho historií a po-

ukázal na základy Fran-

cie soudobé, na její

snahy a na její hybné

síly — na našem obe-

censtvu jest, aby do-

kázalo, že zájem, který

francouzský tisk tak

vele osvduje vi
echm, dovedeme oce-

niti a to aspofi tím, že

pineseme našemu hosti

vstíc také zájem svj

o Francii.

V Praze, v listopadu

1905.

Em. ryl. z ekova.

Z ESKÉHO
ŽIVOTA.

-^ Anežka Schul-

zova, autorka libret Fi-

bichových oper >Heda*,

»Šárka» a »Pád Arku-

na«, zesnula v noci z 3.

na 4. listopad t. r. po

delším utrpení. Dcera ze-

snulého redaktora » Ná-

rodních List* a dlou-

holetého redaktora >Zlaté Prahy« Ferdinanda Schulze

jevila jíž od nejútlejšího mládí živý zájem na všech

literárních a umleckých zjevech. Už v prvních

jejích prvotinách, kdy ješt ani ji ani jejímu otci

ve snu nenapadlo, že by klíilo v mladé duši po-

zoruhodné nadání, projevovala se ladná stylisace

a harmonie myšlenkových pochod. Proto také její

první vystoupení na veejnost vyvolalo zaslouženou

pozornost. Pihlásila se jako hotová, vybroušená

stylistka a všechny její lánky dokazovaly, že ze-

snulá dlouhou adu let piln etla a studovala,

než dala svému prvnímu rukopisu imprimatur. Svoje

práce, vtším dílem literární studie, divadelní

Ul



ÍSLO 9. M Á J ROCNIK IV.

posudky a peklady z cizích literatur uveejovala

ve »Zlaté Praze* a ve »Kvtech«. Byla útlého tla a

neúmorná její pile vážn ohrožovala jeji nevaln pevné

zdraví. Byla z tch autor, jichž osobn skoro nikdo

neznal. Ze svého rodinného zátiší vysílala do svta

svoje práce a mla z nich nejistší, ideální radost.

Napsala adu dobrých vcí a jméno její, pipoutáno

k nevadnoucím dílm Fibichovým, má zajištnu

literární budoucnost. A'.

D Divadelní list Máje zahájil dnes nový roník

v novém rouše. Stal se trnáttidennikem a bude

illustrován. První íslo pináší jubilejní vzpomínku

na Ad. Króssinga od Václava Stech a,

svižn psanou rtu »Život u Národního diva-

dlac, žertovn pibroušený feuilleton »Automa-
tické divadlo* a celou pršku referát, zpráv,

noticek a drobností. Podobizna A. Kro s s i ngo va

a AI. Jiráska (z dob studentských), obrázky

z Národního divadla, dosud neznámý auto-

graf J. K. Tyla — výborné íslo zabarvují.

První roník Div. Listu Máje ml obsah tak

vybraný, že bude dlouho a dlouho pramenem pro

studie literární a divadelní, .leho lánky vzpomín-

kové na piklad mly asto raz skutených objev.

Jsme pesvdeni, že redaktoi — L. Novák a

Dr. J. Borecký — v novém roníku neumdlí,

a protože roní pedplatné je tak nepatrné (5 K),

myslíme, že divadelní asopis eských
spisovatel pronikne do všech našich divadel

a též ke všem eským divadelníkm.

•=-=- Ústední jednota eského herectva vznikla

roku 1885, když se byli sorganisovali žurnalisté.

Za dv léta po hercích založili spisovatelé své ste-

disko Máj.

Tyto ti korporace ukazují jasn, jaký význam
má svépomoc.

Ústední Jednota herecká mla po prvním roce

jmní 12.000 K. — Dnes vykazuje kapitál pes
200.000 K. Roku 1892 vyplatila svým invalidm

142 zl. — roku 1904 již 10.451 K. Tchto n-
kolik ísel mluví jasnji než nejskvlejší slavnostní

ei.
Snad nám nkdo vyte hmotaství a oslování

se mamonem, ale korporace, které mají spojovati

leny umleckých skupin, nemohou ešiti abstraktní

umlecké otázky. Kdyby se ve spolku žurnalist

rozvíil spor o to, jak se má psáti do novin —
v družinách literát, který zpstb tvoeni je

správný — v herecké organisaci, jak se má liráti

divadlo — už by se zvonilo umírákem tmto or-

ganisacím. Sdružení umlc nemohou a nesmjí

ešiti otázky ideové, ponvadž by tím ubíjena byla

umlecká svoboda.

To dlužno zstaviti efemernim spolekm naivních

resonér — trvalá a jedin možná spolení umlc
mohou míli jenom jednu basi: urovnání pdy pro

hmotnou existenci. To uinilo silným Spolek žur-

nalist, to dalo váhu Jednot herecké, to umožnilo

Máji zíditi pensijní fond, rozešiti otázku pro-

vozovacích práv a založiti nakladatelství.

Po pádu tchto tí korporací vrátili bychom se

zase šastn k almužnictví, které nutno potírati

ješt dnes na tch místech, kde bují pod ned-
stojnou škraboškou. —

Nyní oslavovala Ústed. Jednota herc dvaceti-

letí své innosti. Spisovatelé byli rádi svdky ra-

dosti našich herc. Pedseda Máje, Jaroslav
Vrchlický, byl inn úasten pi jubilejních

slavnostech.

Ale stízliví potái z Máje, kteí mají hojn
zkušeností ze stálého styku s horkými hlavami

umlc, netají se obavám', že povinnosti hmotné
rostou Jednot rychleji než jeji píjmy. Nedejte se

oslnit tmi 200.000 korunami. Je nezbytno, aby
organisace herecká byla pamtliva, že bez plánu

nezdaí se nic. Umlci neumjí vždy dobe po-

ítati. — lenové Jednoty dnes odvádjí ron
4300 K, na úrocích pibude 5200 K — roní pod-

pory vyskoily však již do jedenáctého tisíce. Scho-

dek uhraiuje se pouze z nestálého píjmu dar
a pod

,
jichž pebytek teprve jest jediným pramenem

pro vzrst kmenového jmní. Kritický rok mohl

by pinésti velká zklamáni. Podpora nech je teba
menší, ale zabezpeená, o njaký kapitál ale-

spo úrokem rostoucí opená!
Je nezbytno, aby L'st. Jednota herecká po ú-a-

dách s linanniky poídila si dkladné rozpoty
a plány pro budoucnost, a mimo to snažila se roz-

množili svj píjem. To se mže státi jen utužením

organisace — na nejvzletnjší provolání nesežene

se dnes již mnoho. —
V Úst. Jednot herecké jsou svorní, a nutno do-

znati, že eští herci v existenci tohoto spolku vidí

jedinou svou spásu. Také dvrv a sebevdomí
dodal jim tento dležitý spolek eská veejnost

svépomocnou akci hercu podporuje.

Pedsedy Jednoty byli: Vojta Sluk o v do

roku 1897, Karel Simanovský do r. 1903.

Nyní je v ele Josef Smaha, který se o Jednotu

stará, se jest. V.

K. Ostaszewski-Baraski: Z do-

rzcza Weltawy. Nikoli povrchn, nýbrž dkladn
seinámil se autor tchto ces;opis po echách
s naší vlastí, naší literaturou, naším umním.
A nikoli vera. Je vidti, že léta sledoval náš

vývoj v celé šíí.

Mže nás jen tšiti, že vedle M(rzama, Chmie-

lowského, Antosze a jiných vystupuje tu v polské

literatue nový náš pítel, vzdlaný a hluboký,

jemuž je bžná práv tak literatura z doby pro-

buzeni jako poslední domácí boje politické. Autora

knížky známe ze sjezdu slovanských žurnalist

odbývaného v Cechách, jehož se súastnil, a z nhož
pocházejí authentické dojmy knihy Oataszewského-

Baraského, obratn promísené reminiscencemi li-

terárními, politickými, národopisnými atd. Víme
sice, že krajané našeho autora (— známe to z cest

\-i2
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po Polsku rakouském a ruském — ) nevdí mnoho
o nás eších a nemnoho o nás se siaiaji, málo

pekládají z eštiny a málo sleduji ve svých aso-
pisech naše snahy a boje. Ale práv proto dlužno

vítati causerie »Z dorzecza Weltavy« (od beh
Vltavy) s tim vtší sympatií, ím dkladnji a sv-
domitji autor jich krajany své o nás informuje.

Misiy nás i trochu pechválil, nebo co píše o ná-

rodní hrdosti, neplatí o nás všech a neplatí to

zvlášt o národu pražském.

Nemžeme pejiti k poádku pes tuto knihu

touto zmínkou lacinou — na studie nezbývá místa

— abychom necitovali alespo nkolik úryvk,
jež lépe charakterisují autora a jeho stanovisko,

než-li dlouhé výklady. Ostaszewski-Baraski je

trochu nepraktický snílek. Vypravuje o Blaníku

peje si, aby se proroctví o nm vyplnilo; »S bra-

trskými echy i my prosme

:

Vyže Nmce
cizozemce

svatý Václave

!

Vypu je z každého koutku zemí slovanských,

které opanovali násilím a loupeži. Do toho boje

v jedné ad s probuzenými rytíi blanickými

dostaví se i v Tatrách spicl bojovníci !«

Nu, hezky se to napíše a hezky to zní — ale

skutenost je jiná. Ve Vídni jdou Poláci zpra-

vidla s Nmci.
Zajímavá je jiná vzpomínka:

»Tu práv u pat Šumavy, kamenného obra, který

rozpíná svá ramena daleko do eské zem, odd-
lujíc ji pirozenou hradbou od nmeckého moe,
nejlépe se cítí ta hluboká nenávist echa k Nmci
— eknme hned — úpln oprávnná. « Kdo tam

byl a teba jen nkolik hodin rozmlouval s n-
kolika lidmi, musil doznati toho dojmu. Pan Sza-

blowski vypravuje ve svých obrázkách tuto cha-

rakteristickou episodu:

Bydlil jistou dobu ve vsi, ve které jedna polo-

vice obyvatelstva náležela k echm, druhá k Nm-
cm. Ob obyvatelstva oddlena byla úzkým po-

tokem. Jednoho veera poali pa protjší stran

výti psi.

— Ha, slyšte — zvolala dcera hospodáe —
jak Nmci zaínají spolu hovoiti?

"•Démonická takka nenávist k Nmcm je sku-

tený rys eského patriotismu,* konstatuje St.

Strokowski.

A vskutku. Nenávist ta se pozoruje všude

a u všech. Hoí jí prostý lovk i vzdlaný,

obyvatel msta i vesnian, dít, dosplý i staec,

muž i žena . . Nejen staré kivdy jsou tím vinny,

nebo vzpomínka na n by se pece asem setela,

ale Nmci i dnes se roztahují, velké množství

statk a továren je v jejich rukou, jazyk nmecký
vždy ješt má pevahu, kdežto eština ve vlastním

domov je sotva strpna. .Xmci pi každém kroku

provokují. Nesnesitelná jich pýcha, pohrdání vším,

co je eské, ostentativní patení k Berlinu, který

Julietla Adamová.

má jednou echy zhnísti,to ovšem pirozen musí

živiti nenávist. Nmci sami to chti, tudíž »volenti

non fit iniuria«.

A ješt jedna ukázka budiž nám dovolena z této

knihy.

V stati o Šumav dí : )»V boji o duši eského

sedláka je Nmcm každý prostedek dobrý —
a násilí, a podvod ; z nejnevinnjších je slibo-

vání zlatých dol eským venkovanm, aby byli

odnárodnni.

Díve to šlo snáze. Dnes zásluhou neúnavné

práce Pošumavské jednoty sedlák cítí se echem
až na kost a neprodá pesvdení za peníze.

«

Je vždy zajímavo isti o sob práci cizincovu.

Ale trochu vad mohl autor také u nás spatiti.

Snad spatil a z galantnosti k hostiteli za-

mlel . . Kniha je pipsána na pamt Edv. Jelínka.

Dr. D. P.

• Výstava obraz A. Borisova. Njak píliš

mnoho se rozhovoily pedbžné bulletiny pi této

výstav o osob umlcov a vnjších okolnostech,

v nichž vznikalo jeho dílo, než aby nebyly naplnily

nedvrou k ist malíské a umlecké kvalit jtho

obraz. Je tim píjemnjším pekvapením, jste-li

nuceni piznati si ve výstav samé, že pan Borisov

vskutku malovati umí. A znamenit; voda, sníh

a led, tedy nejtžší problémy umlecké reprodukce,

jsou obsahem vtšiny jeho obraz.

Dovede svtelné i formové pomry polárního

kraje zachycovati s vrohodnou jistotou a — pokud
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možno souditi — s velilíou objektivitou oka. Po-

divné svtelné zjevy severní noci, nekonené sn-
hové plán, ledové kry i chudé jaro nehostinných

kraj, vše to pedvádi v adi malých obrázk se

stejnou malískou mohutností a bezprostedností

Nebof je pedevším malíem
;

pohlíží na pohádkové

kraje zimy a zkázy jen jako na objekty umleckého

zobrazení; proto obdivujete jeho dílo jen jako adu
znamenit malovaných obrázk zajímavého obsahu
— nikoliv jako na zvláštní tajemný svt, o jehož

hrzách a krásách nám vypravuje veliký mistr.

Malíi unikla zde úpln duše krajiny, její, ekl

bych, vniterní podstata a celkový charakter, úpln
odlišný od charakteru tisíce jiných krajin ; pro

jeho vylíení zdá se, že scházejí úpln struny um-
leckému temperamentu pana Borisova. cd.

• Rj'tina Flamcngova (otce proslulého fran-

couzského malíe, známého etnými obrazy z dob

epopeje Napoleonské), kterou pinášíme dnes

v našem list, zobrazuje Juliettu Lamberovou (paní

Adamovou) v rozkvtu mládí, v dob prvních po-

kus literárních. Rytina tato všeobecn jest pova-

žována za nejlepší umlecký portrét slavné fran-

couzské spisovatelky a Flameng prohlašoval ji za

svoje nejlepší dílo. — C.

^ Katechismus první pomoci. Sestavil a napsal

MUDr. 1). Pany rek, odborný léka chorob chi-

rurgických a operatér v Praze. Dlužno hned pedem
podotknouti, že knihy pojednávající o tomto thematu

bylo u nás již nutn zapotebí. Povzbuditi soucit

k bližnímu, nalézá-li se v životu nebezpené situaci

a pouiti o om, jak mu úeln možno pomoci,

jest úkolem díla autorova. Není to suchopárný

výklad o technice první pomoci, nýbrž dílo, které

se stává i pro laiky snadno záživným svou éthickou

tendenci. A dlužno íci, že théma je tu vyerpáno
úpln a s dkladností hodnou uznaní. Pouze nej-

starší historická data o první pomoci ili t. zv.

samaritanství, poskytovaném se strany laika,

autor pominul a to z dvod pochopitelných. Po

historickém úvod pistupuje autor k popisu zá-

chrannýcli institucí v Rakousku a to : ^Záchranné

stanicec v Praze, » Dobrovolného záchranného

sboru ve Vídni* a spolku erveného kíže, jakož

i úedních ustanovení o první pomoci. Ohledn de-

tail dlužno odkázati na originál.

Na to pechází autor k vlastnímu vylíení první

pomoci pi otravách (pi kteréžto píležitosti udává

i struné a pehledné píznaky pi otravách nejvíce

užívanými jedy), udušení, utopení, bezvdomí, úpaly,

spálení, zmrznuti atd. Nemálo dležitá a zvlášt

poun psaná je kapitola o pomoci pi úrazech,

což je pirozeno, ježto je autorovi, jakožto odbor-

níku chirurgickému nejbližší. Oddíl tento provázen

je také názornými obrázky, týkajícími se obvaz,
penosu nemocných a pod.

Jak patrno, má kniha tak široké thema, intere-

sující nejširší kruhy laické, že není snad tídy,

které by nebyla k poteb. Akoliv je psána od-

borníkem, pece je podána v ní vdecká ást tak

jasn a srozumiteln, že musí býti pochopitelnou

i lovku zcela prostému, toužícímu po pouení
a vzdlání. Le kniha má i význam vychovatelský.

Je urena i pro lékae vyuující tomuto pedmtu
(bohužel u nás tchto faktor dosud z vtší ásti

postrádáme), jakož i pDmocných sil nemocniních,
hlavn ošetovatelek. Jakožto dobrá prprava pro

úplné pochopeni katechismu o první pomoci se

strany laik slouží pojednání o »Zdravovd«, které

vyšlo z péra téhož autora již ped asem. Vzhledem
k éthiokému poslání, jakož i nemén dkladnému
zpracování thematu, pejeme Panýrkov knize

o první pomoci nejvtšího rozšíení, dr. V— k.

_••. Sebest. Hnvkovského Dvín vydal s lite-

rárn historickým úvodem Ferd. Strejek ve Svtové
knihovn. Poprvé vydán byl Dvín r. 1805, nyní

vychází tedy podruhé. Vojtch Nejedlý píše o básni

té takto : »Nebude-li se kniha ta líbiti, tedy jest

konec s Cechy I Ta dle mého zdání rovná se všem
cizozemským, a nepevyšuje-li jich. Jediný Ariosto,

Voltaire a Wieland s Oberonem se mohou na proti

postaviti. Kdo ho do ruky dostane, neodloží ho,

až s ním hotov bude. Wielandovy verše jsou nej-

líbeznjší v nmin, a jaký to rozdíl mezi ním

a Hnvkovským !« Zde jest Ariostovi rovný ! Nem-
žete potlaiti ii5mv, touce nadšený ten chvalozpv.

Hnvkovský a Ariosto ! Dnes sotva najde se nkdo,
kdo vydrží celou báse Hnvkovského peísti na-

jednou až do konce, a na svou dobu byl to jist

odvážný a zajímavý pokus o romantické epos a

Hnvkovský projevuje se tu pes všecky kostrba-

tosti nedokonalého ješt jazyka jako obratný ver-

šovník, hlava vtipná a vynalézavá. Dvín náleží

významem svým dnes jen literární historii. Pes to

není vru chybou, vydán-li byl znova. Patit' první

vydání Dvína již mezi vzácné tisky z dob našeho

probuzení. , ^^ —a—

Roníku IV. íslo 9. vydáno dne 10. listopadu 1905.

VÝHODY PRO ODBRATELE MÁJE. Celoroním pedplatitelm
2vl:ištní prémie zdarma v cen více než 3000 korun. — ("trn.icti-
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z eských žalm.

vydal jsi nás v nepátelské ruce,

svrhl jsi nás ve prach s výše trnu,
aby šlapal po nás tvrdý škdce,
matce naší ubil dti v lnu.

Naši slávu uinil jsi parou,

zlovoln již vítr mže hnáti,

ale hrdost, hrdost otc starou,

jen tu hrdost, Bože, nemrs bráti

!

Naši slávu uinil jsi parou,

zlovoln již vítr mže hnáti -

ale hrdost, hrdost otc starou,

hrdost jen nám, Bože, nemrs bráti!

Žebráme tam, kde jsme poroueli,

hrbíme se, hmít kde ti^eba smlo,
nepítel když na hod kráí skvlý,
za kost pro psa ukláníme elo.

Hodí nám ji a zas nám ji vemou
se smíchem, jenž v srdce trnem píchá,

a ten pes jde s bolestí svou nmou,
rány svoje v kout líže zticha.

Není srdce, jež by k inu ztvrdlo,

pro potupu pouta — není studu,

brat se sápe na bratra jen hrdlo,

o drobet že víc má v stejném trudu.

Poj !
— my na svt voláme — a shlédni,

nad našili bolest jiné vtší!

A již v šašk apce taní jedni,

druzi s otc palcáty a mei.

Vydal jsi nás v nepátelské ruce,

svrhl jsi nás ve prach s výše trnu,
aby šlapal po nás tvrdý škdce,
matce naší ubil dti v lnu.

S úsmvem tak naši dli otci

:

»Ach, což na tom, že my budem sníti

v tsném hrob, v dlouhé mohyl ncci,

jen když venku bude den a žití !«

Zahal, Pane, hroby jejich travou,

hustou travou, plnou kvtné zdoby,

v as, kdy jese zái tlumí žhavou,
suchým listem zasyp jejich hroby.

Nech, a sníh tam nejhustji padá,

obalí je celé, až se ztratí,

v tvrdou koru pahrbk tch rada

povrchem a všecka zledovatí.

A se zdá jim, že je jitro venku,

že se u nás stále více jasní,

že tak vdni jejich za myšlenku,
píse lásky zpíváme si, šastni.

A tam tiché jejich do mohyly
nepronikne pod tou nebes bání

za to, že nás k žití probudili,

beznadje naši proklínáni

!

Ze zajetí spánku vyvedeni,

vyšli jsme zem hledat zaslíbenou,

a te v poušti, jejíž konce není,

bloudíme, nás hlad a žíze ženou.
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Když jsme vyšli, Vlast nám byla zoi,

na oltái každém v jase plála,

a te každý svou si modlu tvoí

:

Neithu, Fegor, Isidu i Baala.

Každý své se pouze koí modle,

na svj oltá vysoko ji staví,

jinému se bohu smje podle,

než je ten, jenž z jeho vyšel hlavy.

Slyš, to lidu hlasné repotání,

jak když v podzim suché šumí listi :

»K emu dále hloudit pustou plání?

\'rame se!« »Chcem chleba! Chceme jísti

U

»Co nám Vlast?* »Své kamenujme vdce !«

"Zavedli nás na pouš pro zub šelem !
•Nepátelm podejme radš ruce,

nasytí nás pi svém hodu slkvlém I-

•Náš bh jejich! Otevrou nám spíži!*

• Krásné ženy své nám dají v lože!«

Zmatek roste. Nepítel se blíží.

A ty mlíš v oblacích ó. Bože

!

GABRIEL./\ PREISSOVA:

Silhouetty z italské Riviery.
(Dokoneni.)

|ovažte« — slena Adel-

heid snížila hlas až

do septu a celá se pi
tom nalomila jako v

nesnesitelné hanb —
-v Lukov byla v to

nedlní odpoledne n-
jaká pou a naši mladí

lidé se zastavili ze zv-
davosti v zástupu, ped

kterým njaký obstárlý ošumlý lovk s mla-

dou holicí pouštli po žebíku a po njakém
rákosovém kole vycviené holuby. Po produkci

slétli holubi té holici na ramena, na dlan
a na hlavu, sebrala je na konec a postrkala

do sítné klece . . . Jindich, ubohý hoch, jak

byl v té nové skvostné uniform, dal se s tou

pekelnou holicí do ei, trvalo to tvrt hodiny,

pl hodiny, a když už kamarádm z toho jeho

šílenství pešla trplivost a také prý lidé se

kolem zaali stavt — ekl jim, aby jen šli

sami do lesní restaurace, že tam za nimi pijde.

Tam tedy poruici ekali asi dv hodiny, ale

když je marné ekání omrzelo, vyšli Jindicha

hledat — po Jindichovi však nikde památky;
jeden policajt jim sdlil, že vidl pana poruíka
s dvicí, která pouštla holuby, jít stromoadím,
každý prý nesl jednoho Šedého holuba v ruce

a zacházeli prý spolu za msteko a ten starý

s klecí bral se pozdáleí za nimi.

Mladíci chudáci pomyslili si prý, že Jindich

bezpochyby se jim zúmysln ztratil s oí
tíhna za njakým dobrodružstvím, které jim bude
zítra vypravovat — a tak se vrátili dom
sami . . My se té noci Jindicha nedokali —
ani zítra — — a nikdy již ne . .

Policie a úady se konen dopátraly, že

musel odejeti do Ameriky, my dostaly od nho
nkolik zmatených dopis, abychom se o nho
nestrachovaly, že je živ a nevýslo\'n šastný
— konen jsme jednou opravdu dostaly od

nho list z Ameriky — sjeho adressou, pro-

sil o zasláni njakých penz — zeje jeho paní,

jeho žena churava a že dostali dcerušku,

která má jméno Žofie po naší matce . .

Advokát nám radil, aby se matka bez me-
škání za ním do Ameriky vybrala, pivedla

jej zpt a vyprosila mu prostednictvím panov-

nice milost; náš domácí léka se tomuto plánu

však postavil na odpor, tvrd, že matka tu

cestu a rozílení již nesnese — byla od té

doby, kdyJindich zmizel, stále zatížena srdení
chorobou. Bylo tedy usneseno, že pojedu já

v prvod jednoho vzdáleného píbuzného.
Našli jsme Jindicha v bídné svtnice v pod-

nájmu u njakého továrního dlníka. Ta jeho

ábelská svdkyn ležela na bídném koženém
divan, u ní na devném koárku spalo dít

a kolem po kamenné podlaze vrtlo se nkolik

holub . . Mn bylo žalem k omdlení — Jin-
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dich plakal se mnou, ale hned mi rozhodn
ekl, že se dom nevrátí, jeho žena že také

k vli nmu opustila domov, oba rodie a

tyry drobné sourozence. A hladil ji pi tom
hlavu s oividnou pitomou láskou, rozcuchanou,
nechutnou hlavu — on, který mohl dostat

nejkrásnjší šlechtinu . . .«

• Byla hezká — ta ženská -• snad njak
zvlášt zajímavá?* zašeptla jsem sdílnou

otázku.
• Kdyby byla alespo hezká !« usmála se

hoce stará slena — »kdyby byla alespo za-

jímavá ! Drobný, hubený ábel s vyjevenýma
oima, špinavým krejzlíkem u krku a špinavými
nehty.

Vzpomnla jsem si tehdj' s lítostí, jak si

ntše mamá zakládala na Jindichových útlých,

hezkých rukou — pro koho si to na nich

zakládala

!

Bylo to smutné Smlouvání, marn jsem
sepjatýma rukama prosila, marn tu ženskou
zapísahala. Ta ke všemu jen mlela a jen ty

vyjevené oi po nás obracela. Když jsem na-

hlédla, že je všecko marné, nechala jsem bra-

trovi celou sumu penz, kterou jsme sebou
vzali, tušivše, že bude snad mnoho co vy-

plácet kdyby se chtl osvobodit — a odejela

jsem domu.
Když potom matka zemela, ddil polovici

pozstalosti, ovšem nebylo již toho mnoho, vždy
to hledání Jindicha poloviku jmní pohltilo.

Rok od roku vždycky k vánocm dostanu
njaký dopis — jsou tam v té .Americe již

zapadlí ; do té doby, než dostali inatinu po-

zstalost živili se poád tím pouštním
holub -— pak si koupili njaké osam.lé ho-

spodáství, kde chovají hlavn holuby a drbež,
mají ti dti a protože ona a dti jsou katolického

náboženství, pestoupil bratr takéna katolicismus

a dal se ješt jednou církevn sezdat, aby
jen jeho manželský svazek byl pevnjší a

zcela nerozluitelný.

Vidíte — tak hanebn se snížil a zahynul
naš rod — poslední len pouštl za krejcary

ped diváky po svt holuby . .«

• Pro praví, že zahynul?* podivila jsem se

v nejasném pochopení — 'Když dla, že mají

ti dtí« — ale neproekla jsem poslední svou
otázku slovy.

Slena .Adelheid se dívala upen do ohn;
mla již suché, sklidnlé, jaksi zostené zraky
a rtj' pevn sepjaty. Podobala se zase starému
zádumivému papouškovi, který nechce více

do lidského hovoru povdít než •dobrý den«
a »dkuji« . . Políbila jsem jí elo zajejí zdánliv
tak smšnou a pece boluplnou povídku a

nechala ji osamlou s jejím istým sebe-

vdomím, až se u planoucího krbu v osln-
ných jejích zracích zaleskne njak tucha oišt-
ného štítu jejího rodu — — — — —

Náš vrchní sklepník, signor Toma, oslnil

veškero ženské obyvatelstvo hotelu. Byl to

vskutku hezký Picmonan, štíhlý a elegantní

jako princ s mandlovou pleti a zajímavým
protilem, který by mu mohl závidt každý
tenor.

•Ten lovk má dobré vychování- — íkaly
starší dámy, když signor Toma s jistou líbez-

nou pokorou dkoval za každou otázku
I udlenou mu službu a podávaje pi stole

mísy levikou, pipínal ladn pravou svoji

ruku v zadu k pasu ke knotlíKm svého bez-

vadného fraku. A byla to ruka úzká s dokonale
zastiženými skelnými nehty, s pkným pr-

stenem na malíku, v zápstí vroubena snho-
bílou taclí Mimo to nosil signor Toma sma-
ragdovou jehlici na bílé kiavatce, kterou mu
darovala za hbité služby jistá vévodkyn.

•Je to skuten vzdlaný muž^^ — íkala

guvernantka hoteliérovy rodiny, která vy-

nalézala pravideln chyby jenom na svých

spolusestrách ženách íkajíc s jistou upímnou
trpkostí, že je jich píliš mnoho na svt ;

—
»on zná mnoho ei, poítejme jen ; italsky,

francouzsky, anglicky a nmecky — a je plný

taktu.

«

Signor Toma ml také svj památník —
i mne poprosil, abych mu do nho nco na-

psala.

Nartla jsem mu ádky ze zápisk které-

hosi tuláka;

»Ó Itálie, kdysi kolébko svtových mistr,

tpytných rytí a sladkých zpvák, te vlasti

nejdokonalejších sklepník !<

Mladé dívky uznávaly pednosti signora

Tomy rozpaky nebo zálibnými úsmvy.
Kudrnatá Ermína a Anglianka Mery jej

upímn zbožovaly ob první svoji láskou —
Jednou se již Ermína celá rozesnna

(v poledne celá se chvjíc, položila na pult,

za nímž sedával signor Toma, mandloovou
vtviku) utihla do starého altánku na za-

hradním valu a kývala kapesníkem na hluící

inoe. Bystré její oi zahledly v dálce až tam

kde se moe pojilo s oblohou, lo, která plula

od Janovské strany nkam do Francie. >Kéž

bych tu lo mohla pivolat* — zatoužila ban-

kéova dcerka z Milana, .až by pijela až sem
ku »Spanilému behu*. Potom kdyby tak po-

tajmu signor Toma se mnou na tu lo vskoil

a ujeli bychom spolu daleko daleko — až tam

nkam kde jsou osamlé domeky a plantáže

— odtamtud bychom teprve za dlouhý as
poslali rodim psaní, aby se pijeli podívat

na naše veliké štstí. ^<

Po lavvn-tennisové ploše utíkala Anglianka
Mery dlouhými skoky volajíc co jí dech stail

:

•Ermíno, Ermín !*

•Ta nestyda signora Tomu svádí — ne-

návidím ji,« pomyslila si Ermína a jenom
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jaksi proto, aby neprozradila na co si te
myslila, ozvala se skromn: »Tady — tady-
Ješt pt skok — Anglianka s vlající stuhou

na šikmém klobouku ji dostihla a zvolala

zcela nahlas:
• Na^la jsem pokojíek, kde bydlí a spí

sii;nor Torna! Tamhle co je kolna. Pradlena

mi okázala jeho dvee — ale já se tam sama
nechci podívat, p:-jJte sebou !•

»Opravdu?« zahlesla Erma a pocítila v srdci

jistou vdnost k Meryn sdílnosti — hle, ona
pece nechtla všechno sama shltnout . . A
uvidí pokoj signora Tomy — takové štstí!

»Kde — kam?" tázala se celá zmatena.
• Pojte, •> zašeptala te Anglianka. »0n sedí

zase za pultem v portj'rské loži, nco tam
píše, nemže nás pekvapit.

.A te se zase ob rozutíkaly pes tenisovou
plochu a pak na levo kolem devníku ke

koln . . -Ticho ! poradila Mery vedouc prst

k ústm — »tamhle žehh' pradlena, ped ní jen

tak jako bychom se zde nahodile zastavily. Je

tu vozíková židle« — promluvila hlasit —
»ta je nejspíše pro nemocné.*
Kolna se roztáhla ped zvdavýma zrakoma

do nekonena; bylo zde rzné harampátí,

prázdné sudy a láhve, narovnané díví, potom
až na konci dve, pytlovou stnou ohrazené
místnosti s rámcovými, rovnž režným plátnem
potaženými dvemi.

»Zde, zde« — okazovala .Anglianka celá

žeravá v tvái. Ermína pobledla, city její byly

hlubší, slyšela své vlastni srdce tlouci na levé

stran pasu »a la Aledici«. Mery zatoila dev-
nou skobkou a vklouzly do vnit jako myšky
Ti pytlo\'é stny a tvrtá zdná odrápaná

tvoily zde malou ohradu K jedné stn tiskla

se železná postel, vedle ní stolek s budíkem,
kufr a jediná židle s bídoukým umývadlem
tvoily zde celé zaízení. Na stolku stálo ple-

chové zrcádko. budíek, svícen s ohoelou
svíkou; kartá zde byl a njaký mušlikový
stojan na hodinky — po tom obma dvátkm
usedl dech — v korálkovém rámeku tu stál

vísitkový obrázek njaké dívky s nadutou
tvái, širokým úsmvem, s hladkým nevkus-

ným úesem a velikou broží pod krkem a

k tomuto obrázku byla pistrena svží mand-
loová vtvika — Ermína ji dobe poznala
— zde byla obtovaná . . .

A na posteli ošuntlou houní pokryté, válela

se pošpmná náprsenka a na zemi zely po-

smšn potrhaná p^rka . , Ermína se zachvla
zklamáním, také Anglianka vyhlížela zcela

zdrcena ...
Ob vybhly beze slova a stydíce se jedna

ped druhou beze slova se rozlétly . .

Na konci zahrady až u samé trati byla po-

stavena cementová kašna; do té stále pitékala

a zase odtékala voda a od rána do veera tam
stála mladá silná Lombaranka a prala v stu-

dené vod hotelové prádlo, které ji pobežní
slunce zázran pomáhalo blit. Pradleniny

ruce se po celý den neosuíílj', nepokusila se

je ani otíti, když jí v poledne pinesly obd
a odpoledne kávu.

Co chvíle jel tudy vlak kolem, dívka se

k nmu obrátila se záícíma oimu, zamávla
njakým kouskem prádla a pomyslila si: »Tak
pijede jednou mj Domenico pro mne, až si

odbude v Udin vojnu, a budeme míti pak zrovna
ohlášky, nebo mám pomalu již ušetených
dv st lir Potom si zaala zpívati milostnou
písniku lidovou smutiých, jakoby slovan-

ských tón. Jindy zase, když ji nikdo z vlaku
na bílý její pozdrav neodpovídal zamávnutím
klobouku neb šátku, napadlo jí pemítati:
»l\dyby Domenico nikdy nepijel a na mne
zcela zapomenul, nešla bych tu ped hotel

skonit, ale o hodný kousek dále. Z toho si zase
zpívala svou táhlou písniku slovanských tón.
Z blízké chatre pikrené k valu již jen jak
pouhá bouda vylézala obas stará krajkáka,
které už oi špatn sloužily a zírajíc se

závistí na mrštné ervené ruce pradleny
íkávala: »Tob, holka je hej — nezbylo ti

kousek chleba v kapse ?
Muž její, který býval díve rybáem, sbíral

trpliv ve smetích, které se z ady hotel
vyhazovaly, oranžové a jablkové slupky,

zeleninové skrajky a mnohdy se mu poštstilo
nalézt neokousané kstky i úlomky housek

;

obživovali tak se ženou slepice, kozu i sebe.

A jen co by kaménkem dohodil, na pobežní
promenád šustily drahocenné toillety a perlil

se pepj'chový smích. Aby cizinci se nezahánli,
nesml nikdo na Bordighee žebrati. Ostatn
bylo zde na vyvolencích místech bídných jen

poídku; Borigherští domkái a rybái zbo-

hatli tím, že prodali své staré olivové sady na
kvtinová pole, nauil je výnosnjšímu zahrad-

nictví podnikavý Nmec Winter, majitel obdivu-

hodných zahrad na pobeží.
Tak pomalu se zde bývalá matka kraje,

oliva, utahuje a dále již jen do i'íše tch
chudých dtí . . .

Našeho francouzského abbea posedla jednoho
veera divná úzkost . . . Zazvonil tikráte

v noci na portýra, sotva se rána mohl dokati,
že se zásvitem dnám musí odejeti tam k Ven-
timilii na francouzskou pdu. Ruce jeho se zim-

niním spchem skládaly skromná zavazadla,

ale nedokázal nic srovnati; musel mu pomoci
portýr. Konen už s trpnou netrplivosti

sedl ve voze, pokývl divn sraženou hlavou
na místo, kde nalezl od podzimu útulku, dal

všechny náhle zasteným hlasem pozdravovat

a kola lehkého koárku se kvapem rozejela. —
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Dospla práv tch dvacet minut do nedaleké
Ventimilie a pak ješt kouí-ek za msteko,
kde chtl abbé oekávati ranní poštu k Man-
ton odjíždjící. Tam na vysoko pozdvižené
silnici, spativ ješt jednou ve vystupujícím

slunci ozái^enou svojí francouzskou vlas abbé
bez boje a hlesnutí pivel oi na vždy.

V kapse jeho byla nalezená záv kde od-

kazoval skrovnou svoji pozstalost vyhnaným
ieholnikm . .

Naše hotelierka chodila s uplakanýma oima
protože její manžel, náš signore padrone, pro-

hrál pi nahodilé návštv Monte Carla —
provázel tam z ochotné úslužnosti dv An-
glianky — patnáct set lir. Te chodil tiše

jako kuátko po dvoe a zahrad a sbíral

ze samé šetrnosti snílky a tíštiky. Moje sou-
sedka Vídeaka se celý boží den zlobila a

rozilovala, že ji zdejší švadlena sklamala

s drahou toilletou. Rozestela toto sklamání
na celou Bordigheru, která se jí najednou zdála

uinnou hloupou vesnicí, citovala posmšn
z njaké cestovní knížky, že je to »ráj star-

cu !« . . .

Temnmodré ervánky požíhané obrysy hor
a nejbližších pobežních mst, moe sladné
do barev pávího oka, úroda pomoranij pa-

dající poutníkm k nohoum, celá omamná pole

narcis a fialek, háje královských palem —
marn se tulily k její útše.

Žabky Ermína a Mery stály zvážnlé na

balkon ; šeptaly si o Pavlovi Bresciovi, že

je nesmírn bohatý . . Z jeho pokoje v prv-

ním poschodí znla jemná hudba. Jeho spo-

leník hrál na housle, Pavel jej vyprovázel na
pianinu — ob dvátka, aniž by si to vzájemn
svily, poaly sny, které rázem sebraly sklep-

níku Tomovi zlehynka pisunovat Pavlovi. . .

Doktor Šatler a dv .Anglianky procházely

se v piniové aleji uprosted zahrady. Doktor

Šatler nevnoval mladým, krásn rostlým

.Angliankám pražádné pozornosti, jeho z:aky

jen chvílemi delikátn zalétaly k oknu kde

znla hudba a odkud se dívala paní Bresciová

s ernou elsaskou vázankou na ídnoucích,

stíbrnými nitkami již prokvetlých vlasech.

Paní s povzdechem sledovala jeho ladné po-

hyby, jak byl statný, silný, zdravím išící . . .

Rus Zuev, osamlý až u valu pobeží, se

díval na západ skmce, které se sklánlo a

ztrácelo za francouzskými hranicemi. Vzpo-
mínal na podivínského abbea a náhle se mu
oi zalily vzpommkou na jeho vlastní domovinu,

z které picházely te po bitv u Mukdenu
Jobovy zprávy.

Rozeštkal se a nemohl pro ten veer pijíti

k spolené tabuli.

Ku behu dorážel zase houkavou ukolébavkou

stejnomrný tlukot vného srdce moe

KAREL KLOSTERMANN:

Mlhy na Blatech.
Román.

(Pokraováni.)

eho se bojíš ?« zasy-

el Vojta.

»Jak pak odejdu? . .

.

jak pak se vrátím, abym nikdo nevidl? A
komu eknu o ty ryby ?

Dopadnou-li mé, jako

že jist dopadnou, bu-

de zle s námi všemi,

s tebou nejh ... Já

t neprozradím, ale Zlivští nepomlí . . .<

»Ty babo jedna! Otevi uši a poslouchej.

Což pak neekla selka, že potebuje nový košík

a že si ho už zamluvila ve Zlivi u Pavlíka
košíkáe? Pro ten koš pjdeš, pkn za bílého

dne, aby t všichni vidli, a pytel si vezmeš
s sebou. Pavlíkovi ekneš, že t posílám ja,

a, aby ti dal ti kluky do pytle a s pytlem do

koše, Pavlíek patí ku part, on už vi a dá

ti kluky. Ty se potom sebereš a dáš se na

Blata, kde m najdeš. O ryby se potom po-

starám já Tak mi te ekni, eho se bojíš?*

>Ale, kde pak má Pavlíek ty ryby ?«

»Co je ti do toho, kde je má! Nu, ale, abys

vdl, povím ti to. Ve Zlivi u Bulku mají ryb-

níek v sad zrovna jako zde u vás a ten

rybníek mají jako sádky, v tom ty nalovené

ryby drží. Pavlíek tu partu vede. starý na

pólo hluchý Mikulášek je nad tmi sádkami

baštýem, je v podruží u Bulku a mže si

vyjít do sadu, kdykoli se mu zachce; nikdo

v tom nic divného nevidí. Bulka sám je té

party sádeckým, ale neví o tom: jaktživo mu
ani ve snách nenapadlo, že by v jeho rybníku
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byli kapi. Jeit k tomu Pavlíek, který má
domek a zahrádku, má v této velkou ka do
zemi zahrabanou a ve dne prkny a drnem
pikrytou, a v té kádi má vždycky nco ryb

pohotov, kdyby zrovna pišla poptávka. Z té

ti je vyloví a v noci si je potom zase doplní

ze sádek u Bulku. Te tomu pece rozumíš,

i ješt ne?«

Václav váhal odpovdti : cítil, že se ne-

vymkne z vykonání toho. co od nho žádal

Vojta, ale strachu z pímého úastenství na
jeho konaní ani tato slova jej nezbavila. Bylo
po prvé, že k tomuto úastenství se slyšel po-
hádána; do této chvíle pouze vdl o híbko-
vých inech a hrub ani neuvažoval, píí-li

se tyto zákonu, ale spoluvinníkem jeho nebyl

;

nyní rázem pochopil, že páše do ehosi nedo-
voleného, nebezpeného. Projelo mu mozkem,
že neodvratn a stemhlav se poítí do hrzné,
erné propasti, jejíhož dna nevidl.
Oi Vojtovy tkvly na nm s nevýslovným

výrazem. Cítil, že není pomoci, že musí upo-
slechnouti, by i životem poslušenství zaplatil.

»Nu?« vece Vojta.

»Já pjdu ... já pjdu,* blábolil ubohý
hoch, »já . . . jenom nevím, kterak ... to ...
ustrojit . . kterak se matce . . nabídnout, že jí

dojdu pro ten koš. Pece víš, že . . . takové
dochzky . . . nejsou pro mne. Já mám jiné

vci na práci. Matka pošle dveku nebo . . .

hd (malé služebné dve). Mn by se jen

smáli . . .«

>To jsou samé hloupé ei, ty babo, ty

bakoro!* vpadl mu do ei Vojta; »naty m
nechytneš, ty! Já vím, pro chci, abys šel ty

a ty pjdeš !«

A zase na nm utkvly oi Vojtovy s oným
hrozným výrazem, jemuž síly jeho nestaily
eliti. Vidl tyto zlovstné oi, které mu pi-
padaly jako dvojice píšern ze tmy svítících

rozžhavených koulí. Klopil své vlastní zraky,

ale nebylo možno je odvrátit; i kdyby je byl

zamhouil — zavel, byl bj' cítil upený na
sebe pohled, ped nímž byl malomocný, který

se mu do mozku vbodal. Pot mu vystoupil na
elo, bylo mu. že tlukot srdce se zastavil.

V tom se vzpímila Apolena, všecek její

obliej se vynoil zase ze tmy.
• Poslouchej, Vojto," ozvala se, kladouc ruku

na rameno híbkovo, »já ti nco povím. Vidíš

pece, že tenhle je škemra nimravý, jemuž
každý vidí na nose, co má v myšlenkách Vy-
vede ti nco hloupého, s to máš pece rozum.
Nech ho! já ti pro ty ryby dojdu sama.*

"•A pro bys ty pro n chodila ?« odtušil

vzdorn Vojta; »on musí jít.«

>Já ti to vyídím lip . . .«

»Ale já chci, aby on šel. On musí odvyknout
strachu, zonait trochu, aby z nho bylo nco
jiného, než nemotorné ucho.«

>Ale já t prosím, Vojto, abys ho nechal.

Slyšíš, já t prosím ! Udlej mi to k vli, ne-

budeš litovat*

Vojta se dal do smíchu.
•Tys na mou duši holka, « pravil, »jaké

lovk musí pohledat. Když tedy prosíš, ud-
lám ti to k vli a pjdeš ty. Jsem jist, že to

dobe vyídíš.*

Usmál se na ni ješt jednou s výrazem úpln
zmnným, z nhož vyzírala spokojená hrdost,

a tepí jí dvrn pravicí na plece.

Dívka se usmála také; líka vzplanula na-

chem, zalesknul se úbl zoubk a z oi vyšlehl

pohled plný nadšeni a horoucích dík.
»Z tebe nebude do smrti než sedlák,« Vojta

se obrátil na Václava; »dn't a lopotit se budeš
za pluhem až do smrti, protože nemáš kuráže,

co by se za nehet vešlo. Tvá sestra je jinaká,

pardyje! -- škoda, že není chlapcem! Máš tu

otroinu v krvi, nikdo ti ji nevyžene. Já zase

jsem lovk volný, který si nedá porouet, a
budu dlat do své smrti, co se mi bude Ubit,

jen až tu vojnu setesu, ale ta m vycvií. Jdi

te chrnt, aby t ta tvá dina neumoila zítra *

Rozešli se. Václav se vrátil do konírny ce-

stou, kterou byl pišel, Vojta pokývnuv hla-

vou Apolen, usmál se na ni spokojen a zmizel

v houštin jako duch ; Apolena postála chvilku,

dívajíc se za ním. Vidlajej ješt na okamžik,

an, vynoiv se ze stín, pehoupl se pes
hradbu sadu. Svtlo msíce polilo dívku

zvláštním kouzlem, postíbilo její pkný obli-

ej, pozadovádlo si v prsténcích erných
vlas, zbavených pouta šátku a spadajících

v rozkošném nepoádku na ilko i skrán, na
ramena i na režnou košilku, sbíhalo po ba-

revné sukýnce až k bosým bílým nožkám,
stahovalo její pružný, ztepilý život, tak že

postava se zdála ješt štíhlejší a vyšší než

bez tak ve skutenosti byla . . .

Plul tiše po nebes modré báni šedý mrá-
ek, pohltil skvlou desku msíce, pekazil

bujnou hru jeho rozdovádných paprsk, vrhl

temný stín na bíle omítné zdi, na stechy
stavení, na sad, palouk i hladinu rybníku . . .

Dívka se obrátila a odbhla do své ko-

mrky.
VI.

Asi pt dní po práv vylíené noní schzi
v sad Potužákov kráela z rána Apolena,

picházejíc od Pašic, po úzké hrázi, jež dlí
rybník Zlivský ili, jak mu ve Zlivi íkají. Horný
od Bezdrevi, pod samou Zliví. A slunko se

na ni nesmálo — v noci pršelo a bouilo a

po nebi dosud uhánly trhané, vlnité šedé

mraky -— a odna byla ve všední slátaninu,

která, Bohu budiž žalováno ! poínala nahra-

zovati vkusný lidový kroj Blatských žen a

dívek, pece každý, kdo ji potkal, musel do-
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znát, že i bez pestrých výšivek na záste,
bez kvítkovaného živtku, bez blostných ru-

káv, bez zvláštního úboru hlavinky, pod jedno-

duchým erven a ern kostkovaným šátkem,

uvázanýn pod bradou, byla neobyejn hezké
a švarné dve. Nebylo lovka, ani mladého
ani starého, jemuž píznivý osud s ni potkati

se dal, aby se za ní nebyl ohlédl. Avšak její

zrak, tu v ped ubíhající, onde kzemi se upí

rající, jedva o koho zavadily ; šinula se za-

jisté v ped spšnými kroky, pohroužená ve

své myšlenky, nevšímajíc si ani Zlivského

rybníku, jehož hladina, silným vtrem zmí-
taná a rozvlnná, vroubená širokou stLihou

zeleného, neustále se pohybujícího a ševelí-

cího rákosí, se rozbíhala v levo od ní, k se-

veru, ani v právo Bezdrevi, která jen úzkým
hrdlem svým omývá jižní svah hráze, naež
se rozstoupá, rozšiuje v ohromnou šedou
rozlitinu, ubíhající kjihu do nedozírných, mlha-

vých dálav, lemována k západu klikat sbíhající

hrází, nízkým vrbím porostlou, za níž se roz-

kládají moály rákosím a sítím porostlé, za t-

mito zelené louky, obilní lány a nízké borové

remisy, v celku na první pohled jednotvárný,

rovný kraj, ale pece, blíže-li pihlédneš, plný

barev a zvláštního pvabu ; k východní stran
ní, tém z vod vystupujíc, ada domk
Zlivských, v pozadí nízká pahorkatina, dále

ostrov, zvaný Králií vršek, jenž brání dalšímu

rozhledu k Hluboké, pak pruhy erných, omše-
ných les, jež v dáli splývají s obzorem . .

•

Než, toho všeho, jak už praveno, Apolena
sob nevšímala; nevidla hlouky divokých

kachen, plujících po Zlivském rybníku, ani

lysek, ani dvojicí skvostných rohá, potáp-
jících se, lovících drobné rybky, nesledovala

oima bílých rack, kroužících nad vodami
Bezdrevi, hlun povykujících, ni pemet nád-

hern se vznášejících ejek. Pešla hráz i m-
stek pes potok, vylévající se kalným proudem
ze Zlivského rybníka, zahnula v právo, pe-
bhla železniní tra, vedoucí podle samé
Bezdrevi a zahýbala už do vsi, když pojednou

se potkala s mladým lovkem, odným v zá-

novnou uniformu železniních zízenc.
I
Pokraováni).

EM, RYT. Z EKOVA
U krbu Francie.

Nkolik eských pohled a vzpomínek.

(Pokraování.)
V Gif dne 1. srpna 1905.

^^^L "^
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flet Papežství v otázce italské, životopis Ga-
ribaldiho dle pramen nevydaných. Roku 1860.

stanula madame na pd ist literární knihou
Moje vesnice, intimní historií malé pikardské

vsi*). (I v této intimní historii všímala si Juliette

Lamber již otázek veejných — byla snad
první, jež jala se volati po zízení laciných

vlak pro dlnictvo »trains de travail«). V knize

Le Mandarin líí rozmarn cestu mladého man-
darina Paíží r. 18(30. Itoku 1862. vyšly z je-

jího péra I'ovidky vesniankj', které nejsou než
pokraováním knihy: Aloje vesnice. Roku 1863.

upadla do tžké nemoci a lékai poslali ji do
Cannes. Na cest z Cannes do .Antibes

u zálivu Juan, objevila idylický útulek, s ichvat-

nou vyhlídkou na moe (Brugres), kde zro-

dila se nejedná kniha. Zejména »Le voyage
autour du grand Pin« (Cesta kolem velké jedle),

o níž praví Paul de Saint-Victor:

>Každá stránka této pozoruhodné knihy ped-
stavuje: krajinu, skupinu, vesnickou scénu dle

pírody zachycenou. Sloh plyne jako zdroj

klidn obrážející pedmty svého okolí. « Kniha
psána jest ve form dopis, v nichž madame
ode dávna až do nynjška jest mistryní. Dopis
a korespondence — tof její zbra, její sonda,

její lék, její útcha a její síla.

Roku 1868. vydala svazek: V Alpách, a hned
na to Vychování Laury, filosofický román,
v nmž prese všethny theoretické diskuse ne-

upadá autorka do pedantické tžkopádnosti.
Kniha pro ženy myslící a cítící práv tak jako

kniha další r. 1870. vydaná: .Saine et Sauve,
podávající historii ženy svtácké, jež láskou
jest pivedena opt ke krbu a k životu skrom-
nému a užitenéróu. Pád Francie r. 1870. in-

spiroval Victora Huga ke svazku ^Dsný rok'".

Madame Adam podala z dob obležení patri-

oticky výmluvný, tak bolestn prožitý Den-
ník Paížanky (pvodn jen pro dceru urený).
Pak pišly svazky: Pohanka, Jean a Pascal,

Vlast uherská, Vlast portugalská, Básníci etí
a j. v.

Byla doba, kdy celá Francie žila v salon
madame Adam a kdy celá generace literární,

jež tvoí dnes slávu Akademie, vystoupila v
její Nouvelle Revue — ty doby pešly . . . Na-
stala doba zklamání, resignace, doba mén
rušná, ale stále naplnná prací. Zátiší, ano —
ale nikoliv oddech neinností. Dnes hovoí celá

Francie o memoirech pani Adamové, a její

*) Madame Adam (dívím jménem Julictto Lamber)
narodila se ve Verberies, kraj Senlis; prožila první mládí
své v Chauny (Aisne), kde otec její byl lékaem.

dvou knihách: »Moje první zbran politické a

literárni« a 'Moje city a naše myšlenky ped
r. 1870". Kdo pete tyto knihy, pochopí, co

mže znaiti ve Francií znamenitá žena.

v Gif, 3. srpna.

Po celodenní prácí sestupuje madame do
zahrady, zalévá kvtiny a hovoí chvilku

s moudrými hafany ze dvora. Na cest terasy,

vždy tak peliv upravené, sebere každý svátý

suchý list a každý útržek papírku.
— Jsem v té píin jako Lam ar ti ne;

ten také míval v nenávisti útržky papírk a list

po zemi roztroušené, ba, nkdy í s koáru
sestupoval, aby útržek papíru s cesty se-

bral.

<

Denn veer hrajeme domino. Madame jest

pí he mistryní causerie.

Vera nám vypravovala rozmarné historky

o obou Du masech. Jak Dumas syn asto
napomínal svého otce k šetrnosti a otcovské
rady mu udílel i trpké výtky jemu inil pro

jeho marnotratnost. Dumas (otec) shledal kdysi,

že nakladatel zvýšil proti prvotní úmluv cenu
jeho knihy o 25 centim, což pi celém ná-

kladu znamenalo asi 200.000 frank újmy pro

autora. Zahájil drazn spor o tch 20(10(X)
— ale uprosted procesu objevila se u slav-

ného autora okamžitá poteba 50.000 frank,
(COŽ nebylo u nho pípadem vzácným, pote-
bovali leckdy »okamžit« deset, patnáct, dvacet
tisíc frank) — i nabídl velkomysln nakla-

dateli svému smír a spokojil se s SO.OOí.) fr.

odstupného. — Dovídáme se leccos o Flau-
bertovi, o honorái 250 frank za madame
Bovary a o neitelnosti nakladatele, když
Flaubert upadl v bídu, zatím co nakla-

datel tžil statisíce z úspch paní Bovary-
ové. Paní Adamová vymohla h"laubertovi u
ministerstva úad bibliothekáe s píjmem
roních nkolika tisíc. —
Pozd na veer vycházívám ješt do Gif

— msíc nad lesy svítí jako ohnivý štít, luka

vlhká voní a tisícerých cvrk zpv zcvšad
zaznívá jako veerní koncert hmyzu v okolí

diskrétn uzavených vil. Madame zná již

mj zvyk a svuje mi nkdj' dopisy svoje,

aby odeslaný byly ješt v noci z nádraží

Gifského posledním vlakem. Jest svdomitá
v korespondenci a vidím, že nezodpovdny
dopis byl by ji zdrojem duševních útrap. Pravý
opak ruské povahy. » Rusové nkdy i píšou«
— pravil mi onehdy známý slavotil — »ale

nikdy neodpovídají.* (Dokonení.)
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PAVEL I.IST:

Oista.
NuvcUa.

(Pokraovúni.)

o nechtl dokázat! Tak
daleko nechtl dosp-
ti ! Dal se uchvátit

piloženou zlobou, po-

dráždn ostny dlouho-

dobého podezení a

skepse sob vrozené,

ale oekával, že snad
na konec nalezne Zofku
istou a neposkvrn-

nou, jak si ji piál míti. A ejhle! List jejího

života, na njž padla neistá krpj jeho po-

dezení, nezblel, nezazáil ped ním, ule zrudl

tím intensivnji v jeho oích. Pekvapil ho
ten pípad, nebyl na nj prost pipraven.
Oekával sice plá, doufal však, že jako v jarní

pírod sklene se nad zamraenou oblohou
duha míru pi hojné vláze a že jasný, mladý
den tím vitznji a tím okázaleji vypluje

z mlžin a zazáí novým, nebývalým leskem.

Chtl takový obrat, pál si ho, úpl po nm
v duchu a zatím — mrak tžký se pihnal
a ze srdce nevymizel stesk po bývalé pohod.
Le, nejen že den více nezasvítí, nýbrž tem-

nota neprostupná vysoko vzdula se nad ob-

zorem jeho písti . . .

Zatlail mnohou slzu ve své stísnnosti a

vykával.
Žofka však nejen že se nevrátila, nýbrž

poštvala všecko proti nmu a rozvíiila prach

nenávisti své do všech úhl svta. Cítil, jak

se mu v oích lepí stopy její zloby, jak v uši

mu zaléhá její zlá kletba a jak láme všechen
soucit v srdci jeho . . .

V takovém stavu nechali ho po dva dny.

Konen pišel vzkaz od pana tchána, aby
pišel odpoledne po úedních hodinách, že by
s ním rád promluvil.

Vábilo ho to k Zofce a odpuzovalo. Touha,
jež vzdor všemu zneklidnila nitro jeho, lákala

ho tam. Byl by rád žen své vysvtlil své jed-

nání, rád by byl spor njak uklidil a vyrovnal,

ale aby se tak státi mlo pede svdky, to ho
zaráželo a chuti mu odnímalo. Beze svdk,
zde, doma, dalo by se jist vše zase napravit,

ale pomyslil-li na tribunál rodinný, bylo mu
trapno a úzko . . .

Dodal si však mysli a šel v ustanovenou
hodinu k svému >stání.<

Dusivá atmosféra zarazila ho jíž v pedsíni.

Tlumený, vážný hovor ozýval se z pijíma-

cího pokoje a zvdavé pohledy služek, sto-

jících na prahu otevené kuchyn, drtily od-

vahu manželovu.

Vešel všecek zrmnn, rozilen, bezmo-
cen . . .

Žoky, po niž pátral zlekaný a dychtivý

jeho zrak, tu nebylo. Za to stetl se neklidný

pohled jeho s oima pana faráe zdejšího,

který rozložil objemné tlo své na estném
místé mezi tchánem a paní tchyní.

Suk pozdravil mlky, ostýchavé se pokloniv,

a stanul prosted pokoje, ekaje na svj vý-

slech. Skuteným tribunálem pipadala mu ta

trojice s oholenou tváí zamraeného knze
uprosted, jehož pichlavé oi, vklínné v ml-
kých dlcích, pevn a tvrd spoívaly na

jeho ele.

Zakašlal. Dusila ho v hrdle nezapuditelná

tíse ...
První poala paní tchyn. Tonem pedhúzky,

oste a jízliv, jako drobné kamení sypala se

její slova v duši Sukovu.

»Nu, to je pkné! Zdá se, že mne pan zef

už ani neuznává za svou matku, nehled ani

k tomu, že svou mladou, ctnostnou a ne-

vinnou ženu tak brutáln urazil Toho
jsem si však nezasloužila, já, kterou jiné

panstvo uznává za nejpednjší paní v mst,
hm, hm — «. Odmlela se, lapajíc po dechu

a nadýma.jíc svá vysoko vyšnrovaná, objemná
adra.

Podal jí mlky ruku a vzpesl ji ke svým
rtm, suchým a chvjícím sfe.* ,

»Toho jsme se vru s mužem nenadálí —

«

•eho prosím?* ptal se spšn, jako by

nechápal tu situaci zaražený ze.

»Vy se ješt ptáte?* ujal se slova tchán.

»Což se to snad rozumí samo sebou, že

manželé vyženou dobe vychovanou ženu

svou jako njakou služku, kdy se jim práv
zlíbí ?«

i>Celému mstu na posmch,* dodala tchyn.

>Ten skandál, fi, ten skandál! A tím všíni

úplné jste vinen jen vy, zeti, Žotika je úpln
nevinna,*

»eho jsem se dokati musil!« zalomil

rukama pan správce, obraceje oi k jeho

dstojnosti, jako by jej vyzýval, aby potvrdil

oprávnný jeho vzdech.

-Necht si pece vysvtlit, jak to vzniklo —

*

»Víme všecko,* vpadla rozohnná tchyn
adjunktovi do ei, »vyhnal jste Zotinku

z domu jako školaku, k vli, k vli svému
vrtochu I Nedala jsem vám dceru proto, abyste

s ní hrub nakládal ! Ubožák ! Je k nepoznání

za ty dva dny! Ovšem to hlavní ani nám
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neekla, že jste jí bil, že jste na ni ruku
vložil! To jsem se dovdla ve mst.

«

•Tak, tedy i tak písn — nu vida!« pozna-
menal fará, nespouštje s ubohého zet oka.

• Dovolte, dstojný pane —

«

»Kdybyste ji vidl, < vpadla tchyn utnuvši

obhajovací e zefovu, »splakal byste nad ní.

Ona však ani vidt vás nemže, jak je jí

toho líto."

» Dovolte — <

>Níc dovolte, vy jste zkrátka hrubý lovk
a toho jsme si od vás nezasloužili*

.'\djunkt seznal, že je tu všecka dískusse
marná, chtl by se jen pesvdit, jak Zofka
sama o nm dnes soudí. A dodav^ si zmuži-
losti žádal hlasit, chtje pemluvit vádu
rozhorlené paní tchyn :

• Zavolejte, prosím vás Žofku. Optám se jí

tady pede svdky, jakého je ona smýšlení
o mn.<-

• Dobrá, pivedu ji, uvidíme, co vám ekne !«

Odešla, odnášejíc zlobu svou v objemných
svých prsou.

Adjunkt setel si pot s ela. Když pak
i otec odešel podívat se za ženskými, povstal

slavnostn pan fará a oslovil mladého manžela
vyítav

:

•Pane adjunkte, chci vám jen tolik íci, že

jste se tžce provinil. Nebyl jsem sice svd-
kem scény, kterou jste vyvolal ve své do-

mácnosti, kterou by vám každý jiný závidl,
ale pokud jsem doslechl, bylo toho mnoho pro

to nevinné dít. Za ctnost její ruím vám
sám . . .«

Pekvapen zahledl se Suk na knze, po-

pošel blíže a uchopiv ruku jeho, mocn ji

stiskl.

• Dal bych za to nevím co, kdyby to byla

pravda. Mám ji tak rád !
— Snad jsem chybil,

snad jsem byl prudký, ale na mém míst jiný

byl by totéž uinil.

«

»Máte-li tedy svou ženu rád, jak pravíte,

zajisté rád se podrobíte vli rodi a odpro-
síte uraženou ! Ze jste jednal prudce, neped-
ložené, sám uznáváte «

• Vzplanul jsem, pravda, pekypl, — nu,

uvidíme ! Ale, co myslíte, dstojnosti, ocení
ona mojí povolnost a je-li nevinna, vynasnaží
se, aby tím více byla nyní dbalá povinností
svých? —

«

Nedostalo se mu v.^ak odpovdi. Dvée se

rozlétly — tchyn objevila se v nich znova.
Za ní Zofka, laražená, sklíená . . .

•Tady je ob vaší brutality 1<

•Ob mé brutality?' opáil trpce Suk.

Žolka usedav plakala a s tží udržovala se

na nohou.
Knz sundal sklo a otíral si oi, odvraceje

se od smutného obrazu, který se objevil jeho

pekvapenému zraku.

Ne muž choti své, ale ona jemu podala

ruku první na usmíenou a když ovinul ad-

junkt druhou ruku kol pasu jejího, sklonila

hlavu na jeho prsa a stkala usedav.

•Odpus, odpus !« šeptala její ústa.

Hledl vzrušen na svou mladou ženu, pro-

sící a vida její shroucenou postavu, všecku
se chvjící, pitiskl se blíže k ní a ekl hla-

sit :

•Zapome tedy na vše, co se stalo a bu
zas mou milovanou Zofkou. chceš ?•«

Paní tchyn, fará, všichni opustili mlky pi-

jímací pokoj.

Zvolna uklidovala se mladá, usmíená cho.
Znenáhla vracel se život a hravý jas v mkké
linie jejich tváí, nakynulých, jemných a heb-

kých, jako když z jara po hojném pívalu za-

tpytí se samet oživené trávy, zvláštním, roz-

jasnným leskem. Záletný, žádostivý úsmv
pohrál dlky její okrouhlé bradky . . . Sukovi
zdálo se, že chová opt ve své nárui ne-

vstu svou. A jakoby i Zofii vzpomínka na
šastnjší tu dobu ucházení ženichova hlavou

prokmitla, ozvala se lichotná touha jejího srdce

tmito slovy:

• Chci, abys tady dnes zstal, u nás jako

ženich mj. Zítra teprv odvedeš si mne k nám
— souhlasíš . . . Zstaneš? . . . Zsta . . .«

A sotva že spustila noc tásn svých pod-
zimních mlh nad domem, oživeným píchodem
tch nových lidí, a paní tchyn, unavená a

dojatá událostmi dnešního dne poala klímati

ve své lenošce po zažité veei, zdvihla se

Žofka s lampou a odcházic nahoru do své

bývalé díví ložnice, šeptala svému muži, se-

dícímu vedle tchána a pokuujícímu :

•Musíš pijít dnes brzo za mnou, brzo,

brziko !«

Suk usmál se jednou zas osvžen, rozjaen
a spchal, aby dokouil svj doutník . . .

• Rozmary, rozmary," pobruoval si starý

pan správce, zstaven sám sob. »Bh ví, po
kom se to dve tak zvedlo !« . . .

(Pokraování.)
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PRAHA VERA A DNES.
Vzpomínky a kresby nkolika autor

^uši.

VI. V ZIDOVSKKM MESTE.

jsim, že to bylo roku 1884, kdy asopis

.Pokrok* vyvolal v celé Praze znané vzru-

šení. Objevila se tam lokálka, oznamujíci, že mezi

domem »zemského židovstva^ a novým templem

je doposud napjat drát, jenž kdysi, za dob, kdy

obyvatelé pražského Ghetta byli ve svobod obme-

zováni, ohranioval celé židovské msto. Na za-

pomenutý drát šla se snad tenkrát celá Praha po-

dívat. A drát tam skuten byl . . a brzy na to

zmizel. Ješt jednou hrnulo se obyvatelstvo pražské

do Ghetta. Bylo to v listopadu roku 1896, kdy

zaaly se bourati první židovské domy. Tenkráte

se na Matiku vybíralo, a nikdo jist nelitoval, že

nepatrný poplatek zaplatil.

Byla to vzácná podívaná. Stechy a ásten již

zdi byly strženy a vnitky dom byly obnaženy.

Se svíkou v ruce vstupovali jsme do katakomb

židovských domk, z nichž mnohý míval tolik ma-

jitel, kolik oken. Prvodí, výborný znatel laby-

rintu židovského msta, uvedl nás tenkrát do pro-

slaveného kdysi Trýova hotelu v ulici Kostené.

Bývalo to svtoznámé útoišt žid z celého svéta.

Žid, jenž pijel do Prahy, musil míti zvláštní po-

volení, chll-li se zdržovati mimo Ghetto. Kuchyn
hotelu mívala slavnou povst . . . podnes se vy-

pravuje, že si tam ješt císa a král Ferdinand po-

sílával v patek pro ryby. Nejbohatší židé ze všech

konin svta sem za|iždli a proto tu také mívali

malou synagogu. Bývala tu pro n také rituální

strava, a k vli tomu ješt v novjších dobách za-

jíždli sem zámožní židé. Sláva židovského hotelu

klesala od toho okamžení, kdy padly závory ži-

dovské svobody a kdy žid sml se v celém praž-

ském obvodu voln pohybovati. Proslavenému kdysi

hotelu zstali vrni jen chudí židé, z pespolních

jenom Poláci a bezprostedn ped sbouránim trochu

života sem nadýchl spolek pro podporování- ži-

dovských studujících Americký krajan náš Korn-

Khol, jenž kdysi pkné novelky a arabesky psával,

sedával tu s chudými svými soudruhy a asto a

asto slýchával o tom, jak si sem sám císa Fer-

dinand pro ryby, nejradji »na erno* upravené

posílával.

Prvodce zavedl nás ku starému, nevzhlednému

domku v Josefovské tíd, oznaenému lvíkem,

v nmž bydlíval slavný rabbi Liiw Ben Bezalel,

kterého kdysi sám císa Rudolf II. navštívil a jehož

památku zvnil Jaroslav Vrchlický ve své veselo-

he »Rabínská moudrost< V ervené ulici na steše

bývalé pošty židovské vidli jsme besídku, ve které

siavívali židé poetickou slavnost »pod zelenou*,

podzimní díkinní za úrodu.

Nejzajímavjší koutek nalezli jsme v nizounkém,

špinavém a do ostatních staveb jako zaklinném

domeku. Všechno tu bylo podivné, tajemné a pí-

šerné. Do domku vstupovalo se uzounkým otvorem,

jejž zabedovaly silné, dobe kované dvée. Dlou-

hou, tmavou chodbou pišli jsme do jakéhosi kor-

ridoru, osvtleného ma-

lým zam'rížovaným okén-

kem. Vypadalo to spíše

jako žaláni koba, než

lidský píbytek. Podél

zdi byly kamenné lavi-

ky, stny holé, vlhké

a špinavé. V rohu byly

vyšlapané kamenné scho-

dy. Byly toité a tak

uzounké, že po nich mohl

stoupati jenom jeden lo-

vk. Kráeli jsme kamsi

do podzemí, do hloubky,

do tajuplného sklepeni.

Vzduch byl prosáklý ple-

snivinou a po stnách

schodišt perlily se kapi-

ky vody. Stanuli jsme

konen na pevné pd.
Ješt krok a byli by-
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chom se octli ve vod. To byla židovská rituelni

láze pro ženy a dívky, hebrejsky »tuk« zvaná.

Písn bylo stanoveno, že každá pravovrná ži-

dovka musí se ped svou svatbou v lázni vykoupat . .

.

krásná i ošklivá, bohatá i chudá. Tisíce nevst pu-

tovalo k nepatrnému baráku, na korridoru se snou-

benka obnažila a po uzounkých schodech sama
kráela ke studánce s ledov studenou vodou, ve

které se musela vykoupati. Jenom o jedné se vy-

pravuje, že se už nevrátila. Pijela v podveer
v ekypáži a se dvma staršími ženami stanula na

korridoru. Byla mladinká a byla krásná jako Esther.

Když se svlékla, zahaloval cudnou její krásu bohatý,

jako turmalín erný vlas, v nmž jako svatojanské

mušky velké diamanty svítily. Byla prý zamlklá

tato židovská nevsta, bila jako lilie a smutná jako

vrba nad rovem. Matrony posadily se na kamenné
laviky a nevsta, jež druhého dne mla býti za-

halena závojem, na dv krytá sedadla v chrám
posazena a pod hedvábná nebesa postavena, stou-

pala pomalu po toitých schodech ke studánce.

Dlouho, dlouho se nevracela, matrony pistoupily

blíže, volaly ji, a když se jim neozývala, jedna

dol sestoupila a nevstu ve studánce mrtvou našla.

Pod kterým asi kamenem, zdobeným figurkou s ríj-

žikou, díme svj vný sen na starém židovském

hbitov ?

Bouralo se o pekot, motyky zvonily a nedbaly

protest, pimlouvajících se za zachování krásné

prelatury v Mikulášském kláštee, tsn k ruskému

kostelu pimknuté. Pražany až u srdce píchlo,

když procházeli se po ruin a tu a tam ješt zbytky

blostných štuk a mistrovských maleb zahlédli.

Kus svojí historie jsme tu tenkráte pochovávali.

Z kláštera udlána kasárna, pak si tu umni vy-

hledalo svj stánek — bývalo tu první pražské

divadlo, tak zv. Švestkovo ... a jak asi bylo tm
Pražankám, když sem po dlouhých letech zablou-

dily a na proslavený kdysi ejkv tanení salon

si vzpomnly ?

(,'o zstane z bývalého Ghetta? Židovská radnice

v Rabínské ulici, jež bude zachována ani ne tak

pro svou architektonickou cenu, jako spíš proto,

že tvoí zajímavý, svého druhu jediný staropražský

koutek. Židé mívali svou samosprávu a zdá se

dokonce, že na svojí radnici esky úadovali. Na-
svduje tomu nedávno v místodržitelském archivu

objevená listina z roku 1008, ve kteié se eským
jazykem starším židovského msta, zvaným parne-

sové, oznamuje volba starosty a pipomíná, že ke

slavné instalaci jeho pijde i pan purkrabí. Málokcmu
je asi známo, že v radnici je dokonce malá syna-

goga, zvaná »dvorní«, ve které se židé po úradách

modlívali. Proti radnici stojí staronová synagoga,

kterou, jak stará povst vypravuje, andlé z Jeru-

salema do Prahy penesli.

Zstane ovšem zachována i pohádka pražského

Ghetta, starý židovský hbitov pražský, nejstarší to

jejich pohebišt. Stihla pražské židy zvláštní

kletba . . . živí se vysthovali do vzdušných tvrtí,

mrtví zstanou v Ghettu, a útulek jejich pro vné
asy zstane zabezpeen a bude chránn ped
zhoubou. Krásn tesaná tumba kryje prach Jehudy

Ben Benzalela Lówa, a ticet kamen tulí se k nád-

herné hrobce, ticet vrných kolem svého slavného

uitele. Na jae zelená se tu celý bezový les a na

nádherné kamenné tumby a sarkofágy sama píroda

\
''':

/

- ,^-

-•.-;- \
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kiade nžná kvítka. Pochovávalo

se tu až do císae Josefa 11 , kdy
zapovzeno bylo ve mst pohbí-
vati. Povst vypravuje, že tu k po-

slednímu spánku uložen rabbi Por-

ghes, jenž tak byl nešasten, že

kosti jeho mají jinde spoinouti,

že skonal díve, než zákaz vešel

v moc práva a mohl tudíž býti

pohben na starém, slavném ži-

dovském »Beth Chaim*, což dm
života znamená. Staré legendy,

starší než náhrobní kameny, jež

v šeru vypadají jako zadumaní

patriarchové, vykvetly tu na této

pd, bezpotukráte hroby pepln-
né, a kdo ví, zda by byly neiahy-

""
nuly i s tmi kameny, i s tou celou

kamennou pohádkou, která tu zstala, když msto,

v nmž na konec jen chudina bydlívala, bouráno.

Na staré piid byla by vznikla tvrt moderní, msto
bohatých, kdyby se byli nenašli lidé, kteí rozumli

mluv kameni:i, mrtvým pohádkám . . .

''*

Zapomenutý drát, jenž pipomínal, že bývaly

ia^-i^oo*.

asy, kdy žid nesml ze svého

obvodu vykroiti, byl a zstal

symbolem zvláštní této praž-

ské tvrti. Už dávno a dávno

nebylo tu závor, a pece jen

slušný lovk takka se ostý-

chal za bílého dne vstoupiti do

kivolakých, uzounkých uliek

páté tvrti pražs'<é. Hrza pojí-

mala diváky, když poprvé

vstoup li do nádvoí lilípután-

s'<ých domek, z nichž stho-

vala se chudina ve chvíli, kdy

jí bourány stechy nad hlavou.

Zdráhali jsme se tomu uviti,

že v tchto vlhkých, tmavých

a nezdravých brlozích mohli by-

dleti lidé, že tu mohli dýchat

žít, pracovat. V malých kumbálcich bydlívalo n-

kolik rodin, a na podlahách vidli jsme ješt áry

kídou, jimiž nájemníci ohraniovali svj koutek,

svou domácnost.

D.vné, zvláštní msto to bylo. Kam bychom

pišli, kdybychom mli zavaditi o jeho pohnutou

historii? asto a asto krev tu tekla, a v dobách ná-

boženské nesnášelivosti odehrálo se tu mnoho

krutých, hrozných scén. Co tu bylo pláe a zou-

falství, když za Marie Terezie musili všichni Židé

z Prahy, ponvadž uvaleno na n podezení, že

drželi s Prusem. A proto se nám zdálo, že tu ne-

byly nadarmo ty tajné chodbiky, zastrené kum-

bálky s ukrytým východem, uzounké domovní vchody

a u nich železem pobité dvée. Vedle chudák by-

dleli lidé bohatí — v ruinách pišli jsme asto na

sály, jež pepínalo gotické žebro, naproti vidli

jsme renaissanni štít a arký. Kdož ví, zda ^tu

práv nesídlíval židovský finanní velmož, jenž e-

ským králm pomáhal ve finanní tísni. Hle . . .

tam do toho domu chodívali jsme pro pašované

doutníky s fialovou hedvábnou nitkou . . .

Ghetto bývalo útulkem chudiny a zhýralc. Na-

hoe chudas s ustaranou hlavou uléhal, pod ním

/.a ervenými záclonami harfa binkala a nalíené

krasavice v bizarních cárech obleené svoje úsmvy
prodávaly. Uliky, jimž ve dne každý se vyhýbal,

v noci oživly a barevné svítilny nad domovními

dvemi z daleka hlásaly, že za tmi malými okénky,

jichž závsy obas ženská ruka odhrnovala, lze na

všechno zapomenout, všeho dosíci a vše ztratit.

V každém takka dom byla píšerná živnost, brloh,

jenž lákal zpvem, hudbou, divokou nevázanou ná-

ladou a vncem ztracených dívích byto;ti.

Byla to pražská stoka, sbra neesti, eldorado

zpjstlých individui. Vše, co kde bylo ukradeno a

uloupeno, zmizelo a zapadlo ve vetešnických krá-

mech. — Komu v Praze, v širokých, vzdušných

ulicích nebylo volno a bezpeno, tomu stalo se

židovské msto vitaným a spolehlivým asylem. Do

zdejších hospdek, kavárniek, vináren a hromad-

ných nocleháren konávala policie a detektivové
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svoje výpravy na jisto . . . Zde vždycky nkoho
našli, zde pokaždé dobe pochodili. Pražané už

takka ani podle povsti neznají lokál, jež mi-

valy ve svt zhýralc proslavenou povst. Osm,

deset místností bývalo adou za sebou, v po-

sledním, kde bývalo piano, se tanilo, v prv-

ním hrával slepec na harmoniku, v prostedním

odkvetlá kráska neb stará baba na harfu —
a všude bývalo plno, nabito, že polovice pí-

tomných nemla se kam posadit. To bývaly

asyly nejstrašnjšího druhu. Služky bez zamst-

náni, švadlenky, fabriky, prodavaky vcházely

sem btz ostychu, bez uzardní, za njakou chvíli

dva odešli a nikdo toho nepozoroval, nikdo si toho

nevšímal. Proto sem pišli, k vli tomu zde hodiny

prožili . . . zde se nikdo nemusel ostýchat — zde

mla svoje sídlo rozkoš a váše, sem se chodilo

teprve tehdy, když už zápas v duši byl dobojován,

svdomí ztraceno, duše ubita a hlava zmámena . . .

Jednou za as zavládlo zde zdšení. Policie obsa-

dila všechny vchody, všechna okna ... a za pt
minut zstalo v lokále pouze nkolik lidí. Byla to

tak zvaná »generální prohlídka* a všechno puto-

valo na policii. Harfa umlkla . . . piano dobin-

kalo . . . harmonika dokvilela . . . nebylo tu nikoho,

koho by muzikanti bavili, kdo by platil ... Za

chvíli vplížily se do lokálu dv, ti ženštiny.

Unikly bystrému oku policistovu . . . Zevnjšek

jejich býval nkdy hrozný . . . však by leckdo ne-

uvil, že je možno schovati se tam, kam se ne-

rozpakovaly vlézti, jen aby Unikly cest na policii,

odtud k soudu — a na konec postrku do své do-

movské obce . . .

Assanace vyistila vzduch . . . chudina jako pýí
z pampelišky rozvanuta do všech díl velemsta,

svítilny s barevnými sklíky uhasly a hatfa za-

plakala nad zkázou židovského Babylonu. Ze sta-

rého Ghetta zstane jen nkolik ostrvk — no-^ý

Josefov povstává z ruin brloh a doupat. Tam, kde

epidemie mívaly svoje paeništ, povstala elegantní

tída, vysoké nábeží uzave beh a na místo drátu

ovine staré židovské msto pražská okružní tída. —
Tacitiis.

ccshnofluoTOi

o Nakladatelské družstvo Máje, zapsané spo-

leenstvo s ruením omezeným v Praze, koná výroní

valnou hromadu v sobotu, 25. listopadu 1005.

o 5. hodin odpolední v místnosti Obchod, a živnost,

komory na Josefském nám. v Praze.

Poad jednání: 1. Výroní zprávy. 2. Zprávy

o revisích. 3. Návrhy na rozdlení zisku. 4. Návrh

výboru na rozšíení potu závodních podíl. 5. Volby.

»;. Volné návrhy.

.\'edostavi-li se náležitý poet len v ustanovenou

hodinu, koná se druhá valná hromada s týmž

programem o hodinu pozdji, a to bez ohledu na

poet pítomných. Správní výbor Nakladatelského

družstva Máje, zapsaného spoleenstva s ruením
omezeným v Praze. Václav Stech, pedseda. JUDr.

R. J. Kronbauer, zapisovatel.

.=-=- Cyklus Kruhu eských spisovatel, poá-
daný opt na scén smíchovského divadla, zahájen

byl minulou stedu tyaktovým dramatem »Matka«
od Lothara Suchého. Kruh, jenž loský cyklus

zahajoval silným dramatem Hilbertovým (»Pst«),

projevil práci autorov touto pozornosti jakési uznání.

Je nesporno, že drama poctu tuto plnou mrou za-

sluhuje, teba neušla premiéra mnohým výtkám

kritiky a ovšem i obecenstva. Lothar Suchý bu-

duje svoje spoleenské drama na labilních základech.

Kdyby byl psychologický proces proveden sebe

úinnji, poslucha nezbaví se námitek, jež mají

v sob ráz protestu. Nastává tu rozpor, který ohro-

žuje nejlepší snahu autorovu a tudíž i korunovaní

scény dramatu, jež vyvolaly však i pes tuto kolisi

jevišt s hledištm pece jenom dojem dosti pso-
bivý a tu a tam i vzrušující.

Autor má snahu pijíii s ním novým, zcela

originálním. Uinil hrdinkou svého kusu dve, jež

bylo milováno dvma muži. Jeden z nich zachoval

se k ní padoušsky. Nevím, bývá-li zvykem v ta-

kových pípadech vyslovovati lékaský ortel, že

kleslá žena nesmí už nikdy státi se matkou.

Hrdince dramatu se to pihodilo. Busi. Stává se,

že pád žene potupenou dívku ve satek, jenž by

JÍ dal zadostiiinní. Lotharova Karla je však bytost

zcela mimoádná. Provdá se, ale ne za muže, kte-

rého milovala a jenž by ji byl vše prominul. Po-

známe ji ve chvíli, kdy vrací se ze svatební cesty

s manželem, jenž je otcem odmítnutého nápadníka.

Pro to uinila? Z velké lásky, z ideální sho-

vívavosti k milovanému muii. Nemohla mu zaru-

iti, že doká se radostí otcových. Obtovala se

tedy. Divák tu pociuje cosi nepíjemného. Pro
práv volila za muže toho, jenž byl otcem toho,

k vli kterému šla až na kraj sebezáporu?

Autor má na to odpov a ne práv nesympa-

tickou. Chtla mu býti na blízku, chtla spolu-

psobit pi volb ženy jeho. To, co jsme práv

povdli, nebylo by konen za vlasy pitaženo . . .

Je ovšem velikou zásluhou obratnosti spisovate-

lovy, že práv tyto nejcitlivjší momenty piodl

rouchem pravdpodobnosti.

.'\le stalo se nco neoekávaného, co porazilo zá-

kladní motiv obti. Není to také práv netragické, že

smrtelnou ránu zasadil Karle práv její muž. Vrací

se od pacientky, která ho k sob povolala jako

specialistu. (Odborníci pozastavovali se i nad tím,

že si gynaekolog myl ruce teprve doma.) Vypravuje

o své svence, že porodila zdravého hošíka. Pán
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kolegové, ktei Karle prorokovali naprostou passlv-

nost v tomto smru, se tedy poádn zmýlili.

Karla jakoby byla bleskem zasažena. Zahrabala

tedy svoje štstí, marn, zbhdarma se obtovala.

Nic nepomoh'o domlouváni a vysvtlování. Je to

prý rara avis
, , . stane se to jen ve vzácn výji-

meném pípad.
V Kláe se prost obrodilo sobectví, které zdán-

liv jen dovedla potlaiti. Zabila svoje štstí, za-

bila štstí milovaného muže. ekli jsme již, že

scény, jež nyní následuji, máji svou dramatickou

vervu, která je vlastn nejvýznanjší pedností ce-

lého dramatu. Na práci je znatelný vývoj, je tu

vidft postup a pokrok, a to, mám za to, je pro

autora rozhodující.

Cyklus zahájen byl slavnostním zpsobem. Do-

kuTientuje vyprodané divadlo smíchovské jednu

vc — žíze obecenstva po novinkách. Z úinku-
jících nejvtší pozornost pipoutala k sob pí. Tá-

borská, jež v roli titulní mla skutený, pravý

úspch; soud podle nálady ve hledišti, uspokojili

svou hrou pp. Vojta, Jirikovský a Táborský.

M . . . ii.

-=-=- Z Národního divadla Loského roku po-

všiml jsem si náhodou, že v Liboci hraje spolenost

pán Faltysova Štolbovu výbornou veselohru » Vodní

družstvo*. Nedlouho ped tím dostaly se mn do

rukou v rukopisu pamti editele spolenosti Fal-

tyse a ponvadž doetl jsem se v nich lecehos

zajímavého, napadlo mi, podívat se na hereckého

veterána a povšimnouti si pi tom jeho koovného
ensembl. Herci tvoí velice slušný soubor a veselo-

hru provedli s boulivým úspchem Byl to zejména

pedstavitel inženýra Cirkla ; pan Faltys junior, jenž

hlavní píznak veseloherní figury, kataraktální její

výenost, pivedl svým hbitým mluvidlem k plné

platnosti. Když pak se objevilo v bulletinech ozná-

meni, že pan Faltys vystoupí na scén Národního

divadla ve .Slechov veselohe »Tetí zvonní«
v roli dr. Hudce, kterou kdysi p. Jakub Seifert

hrával a ve které loni pohostinsku vystoupil také

p. Fencl, tšil jsem se na debut tento proto, po-

nvadž už tenkráte v Liboci mn napadlo, že by

se mla nadanému a sympatickému herci poskytnout

píležitost, aby sioji hereckou zpsobilost prokázal

representativnjšim zpsobem,
»Vodní družstvo* a »Tetí zvonní* jsou dnes,

jak dokazují statistické záznamy Májových provo-

zovacich práv, nejhranjší pvodní veselohry

našeho venkova. Pan Faltys vybral si k pohostin-

skému vystoupení roli dr. Hudce, kterou adí ke

svým význanjším výkonm a pomohl tím kusu

zárove na scénu Národního divadla. Ml slušný

úspch. Má mnoho pirozených pedností, jež obe-

censtvu se zamlouvají. Hlas jeho je píjemný, hra

jeho dost urovnaná a nenucená. Tu a tam ovšem
vystrí ržky návyky menši scény, ale hrany tyto

daly by se hrav a brzo obrousiti. Obecenstvo

sledovalo debut pán Faltysv s nejživjším a li-

chotivým zájmem a dalo po druhém jednání po-

vzbuzujícím potleskem na jevo, že je s výkonem
mladého herce úpln spokojeno. O. —o

—

• Cyklus pednášek, které uspoádá spisovatel

p. Ren Henry z Paíže ve Spolku Máji, byl

zahájen 12. t. m. za veliké úasti naší inteligence.

Pedseda Máje, Jaroslav Vrchlický, uvedl

milého hostií na pódium dvorany hotelu Central

a oslovil shromáždni srdeným projevem. Po té

pan René Henry poal pednášeti o francouz-
ském kraji a lidu. Duchaplné líení elegant-

ního conferenciéra bylo provázeno velikým množ-
stvím výborných obraz, vrhaných na plátno skiop-

tikonem. Úspch pednášky byl mimoádný.
V pátek 17. t. m. pednáší p. René Henry o vý-

voji Francie, v pondlí 20. t. m. o F"rancii

pítomnosti a ve stedu 22. t. m. jest thematem :

Francie a echy. Vstupné do každé pednášky
je ureno na 1 K za sedadlo, na 30 h za místo

k stání. Poíná se vždy o 8. hod. veerní.

=r Zdarma V 8. ísle poukázali jsme na spolky,

které chi|í knihy a asopisy zadarmo. Ale nutno

jest upozorniti ješt na jiné zpsoby, kterými se

osvduje u nás láska k literatue.

Zakládají se nyní na rzných místech ítárny.

A ty skoro šmahem chtjí asopisy bezplatn.

oSloužíme lidu, šííme tím vzdlanost — obec je

protektorem — tenáský spolek vykonavatelem —
slavná redakce, pošli svj list — zadarmo!*

Na stelbu o Božím Tle, na lampióny pi volb,

na hudbu pro rekruty v rozpotu je —- jenom na

asopisy od obce »protektorky* nežádejte penz.

Redakce, která napsala do programu, že chce

sloužiti národu, posílá tedy výtisk listu. Ale brzy

dostane od dvou, tí odbratel dopis, že již více

abonovati nebudou, ponvadž byla v obci zaizena

ítárna, kde si »milý a oblíbený asopis* mohou
peísti — zdarma!

Ach, dostati knihu, žurnál — zdarma, tof u nás

nejvtší rozkoší tolika lidí.

Nedávno dostala administrace jistého asopisu

ze spolku dopis, podepsaný nkolika náelníky,

kterým »z usneseni výboru* bylo žádáno, aby

tolikáté a tolikáté íslo »váženého asopisu* bylo

jim posláno zdarma. Dostali celý roník od

místního redaktora, který také list dostává zdarma,

ale schází jedno íslo. Aby mohli roník odevzdati

knihai, prosí o n.
íslo je za 10 krejcar. Slavný výbor rokoval,

usnášel se, podpisoval, na dopis 5 krejcar, papír

a obálku obtoval — aby uspoil desetník, za který

by jim byl místní knihkupec íslo opatil.

Ale mají nyní roník úplný. Jaká rozkoš: za-

darmo!

^s Illustrace ve feuilletonu dnešního ísla, pokud

zobrazuji budovy z Židovského msta, pocházejí

od J. Konpka. Ostatní nakreslil F. X. N a s k e.

— Vladimír Frída : Preludia. (Nákl. Ed. Le-

schingera v Praze. Mladistvý poeta, který vystoupil
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liierárn popr^'é v II. roníku »Máje« (pod pseud.

J. 4,otos), hlásí se nyní první knížkou svých básní

o pozornost veejnosti. Jedno mluví jiz na první

pohled v jeho prospch: pichází s pknou, vytí-

benou formou, jaká bude v knihách liter, debu-

tant pomalu již vzácností. Zdá se, že nezapela

se tu krev, která jej pojí s velkým mistrem e-
ského verše. V jeho stopách dává Vlád. Frída pro-

jíti svému verši nejednou zkouškou ohnm nejen

v sonetech, ale i v složitých fjrmach ballat, šestin,

rispett a ritornell a vtšinou se zdarem. Verš

jeho plyne celkem nenucen a lehce, a prozrazuje,

že mladému poetovi záleželo hlavn na tom, vdech-

nouti svým slokám hodn nálady a hudby. P-
vabn a harmonicky nesou se zejména Vánoce,
Den — Žití a hlavn isté, hymnické sloky

Sappho. Z celé nevelké knížky mluví duše jemná,

spíše klidn meditující, než citov vzrušená, tichá

a snivá. A vkládati do básn též citovou hloubku

nauí mladého poetu život sám. — a—

D Tebízského spisy nastupuji novou pout do

eských kraj. Pan Topi odhodlal se poslati je

v nejlevnjším vydání sešitovém pod krovy, kde

hlaholí e, pro kterou jen dýchal klecanský kaplan.

Myslíme, že tento krok bude míti velký úspch,

a tšíme se z nho již naped, ponvadž dnes ješt

patrnji než kdy jindy cítíme, že všecky naše po-

kusy zmoci železné hory pekážek budou mamy,
nebudou-li openy o ryzí eské cítni. A to po-

vzbuzuje V. Beneš Trebízský svými spisy jako málo-

který náš autor.

-•• A. Heveroch: Diagnostika chorob duševních

pro lékae a pro studenty. Nelze dosud íci, a-
koli eská' universita již více než 20 let trvá, že

bychom mli dnes už pebytek uebnic. Na léka-

ské fakult podnes vtšina obor nemá eské knihy.

Psychiatrie je na tom skoro nejlépe. Vedle hluboce

promyšlené knihy Kuffnerovy, jež byla by

ozdobou každé velké literatury, pinesla poslední

doba tento spis doc. Heveroch a. Otevete knihu

a listujete ji, nejsa psychiatrem z povolání •— a

hle, kniha vás zaujme — petete celou kapitolu

s neutuchající pozorností. A tete pak i jiné stati.

Jedno je jisto hned — autor je výborný paedagog.

Napsati knihu o nkterém oboru lékaství není

velké umni. Vezme se 10 spis a seslaví se

z nich jedenáctý. .Me zvolí-li se methoda k zpra-

cování' látky velmi rozptýlené a rozsahov obrovské

nová neb tspo ne všední a zpracuje-li se tak di-

dakticky úinn, jako to dovedl doc. Heveroch,

jehož jméno i tenái Máje znají z poutavých

kapitol populárn lékaských, tak pevnou rukou,

tak praktickou obratnosti, budete potšeni z nové

knihy, tebas nejste sami z ad psychopatholog a

budete povdni autoru za spis v té jist oprávnné

pedtuše, že i vám, jste-li lékaem praktickým nebo

lékaem spisovatelem, jednou pispje v rozpacích

vdeckých. Nebo za dnešní doby nikoli originalita

vdní, ale o r igi n a 1 i ta p o d án í uritého kvanta

vdomosti iní knihu upotebitelnou, potebnou a

naposled nezbytnou. .'\.'^y z ní eští studenti piln

studovali a více znali z dležitého oboru toho

nežli pedchozí generace lékaské, jimž klinika ne-

mohla tolik poskytnout vdní tehdáž kusého, je

páním referenta, který knihu Heverochovu etl a

— mnohé z ní se nauil, a není práv literárním

a lékasky literárním analfabetou. --k.

— Doplnk verš. Pod stízlivým a suchým ti-

tulem tím nikdo asi nehledal by svží a pvabnou
poesii Svatopluka echa. A pece je tomu tak.

Doplnk verš je XIX. svazkem jeho Sebraných

spis a skrývají se v nm vtší básn : líbezný

Zpvník Jana Buriana, Kratochvilná hi-

storie o ptáku Velikánu Velikánovii,
rozkošná pohádka veršem pro dti O arovném
pavouku vedle ady básní psaných k rzným
píležitostem, z nichž mnohé vynikají vysokým
vzletem a mohutností (Praha, Kostnická duma,
Lipany). Je dobe, že Sv. ech sám se postaral,

aby sebrány byly jeho básn v rzných asopisech

a publikacích rozptýlené, pro jiného — známo, že

Sv. ech užíval mnoho pseudonym — bylo by

to prací petžkou. .Me zdá se mi, že sám nepojal

ješt všecky své píležitostné verše do tohoto svazku

(pohešuji zde na p. tklivý proslov k jubil, ped-
stavení Hálkova Závise z Falkenštejna v Národním

divadle), a že snad za doplkem prvním následo-

vati budou ješt doplky další. Bylo by možno
diskutovati o tom, je-li práv nejštastnjším ny-

njší uspoádání Sebraných spis Sv, echa, v nichž

mizejí knihy samy o sob význané a proslavené

pod více a mén bezbarvými tituly nových celk,

nebo kde jednotlivé práce novjší k starším se pi-

družují, ale nevíme, jaké ohledy psobily tu pi
rozvržení celého plánu a pak, básník je tu jist

suverénní. —a—

Roníku IV. íslo 10. vydáno dne 17. listopadu 1905.

1M.\J vydává se každího p.ítUu o 8. hod. ranní y ad-

minis mci (Praha, Štpánská ulice . 53.) v íslech

o 16 stranách. Se sudými ísly vydávají se z;'irove

trn.-ictidcnni sešity. Pedplácí se na tvrt i-oku K 2'50

(^oitou K 2 90).' '

VÝHODY l'I?0 ODBRATELE MÁJE. Celoroním pedplatitelm

zvLištni prómic zdarma v cen více než 3000 korun. — trnácti-

denní rfilnha Z CIZÍCH LITERATUR (red. dr. Jar. Borecký) z»

piplaiek jedné koru nj' lvrllctn. .linak sešil za 24 ha. —
Olskov.iti 2 Má o Qbr;2V a lánky jakož i pre«l4dati tylo nodovo-

lujemc vvbec; oti5ko/.ill drobné zprivy dovoleno jen » udánim pr.imeno.
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V 1'IiAZE. redakní výbor: odpovdný RKDAKTOR FUANT. HICRITES. JAR. VRCIIUCKÝ, POADATEL ASTI
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iXuž, tak se pustím zas do tance,

dupnu a výsknu si v ráz

;

na vzdor té chase vyjící

k svojí se pitulím dívici,

štíhlý jí obejmu pás.

Hajdy, pry z kola. vy panáci

!

z kout se dívejte nám :

div a rejdovák burácí,

hejsa! co v cest se pokácí,

s milou chci v kole být sám.

U muziky.

Hlete jen, tací jsme bývali,

maso jsme mli a krev!

Na vás ty boue a pívaly,

jak byste rue se skrývali,

loutky vy bez mízy, cév.

Pkn vám sluší ten líšklebek,

umíte ohrnout nos,

ale když pral by vám do lebek

vru to nemá být pochlebek —
nevykís jiskry by kdos.

Pkn jste, hoši, se povedli,

radost z vás plní mi hru

;

hrdostí vru jsem posedlý,

vždy jste jak ovoce — na jedli.

Bh s vámi, chasníci, bu I

JIHl OKOH:

Nostalgia.
z 1 i kl s k v c h li u k 11 III e II t .

rabnka Lona na lovu.

Tuhá zima, divoce ro-

mantický kout Tater,

srázy, polány, nebez-

peí. Na rozlehlých po-

lích snhových mihne
se chvílemi šerý', pr-

chající stín — vlk.

Stelci výten opa-

tení postupují etzem
a drží se v dohledu. Po boku hrabnky' odné
lepým honebním šatem kráí starý, galantní kníže

Palmanzy. Prošlapuje hrabnce ve snhu šlépje

a nese jí loveckou dvojku, tentokráte nabitou

kulkami. Mimo dostel vynoují se temné

postavy honc.
Nad stráni v právo vystupuje skalní výnl.

Drobný mrak snhu zaprášil hrabnce v tvá.

\'zhléla a tmavé oi její setkaly se s modrými,

zbojnickými. Smle patil na ni shora jonák

ne starší dvaceti let v kroji podivn malebném.

Detva! Princ nebo Róza Šandor! Paní

hrabnka nemohla oí odtrhnouti od šohaje

na skále. Z dáli splývaly hrubé záhyby jeho
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kroje v mkký, odstínný soulad. erný vy-

bíjený klobouek sedl mu na tmavých, pi-

lehlých vlasech jako železný šišák, bílý oblouk
péra plápolal nad ním ve vtru. Rukávec vy-

šívané krátké košulky poletoval kol nahndlé
pravice, tvrdé jako z kamene, spoívající lehce

na valašce do zem zabodnuté. Pes kabanici

pehozen ml na širokých ramenou ervený
kožušek lemovaný erným beránkem. Hrud
hndá a jako z bronzu ulitá, obnažená až do
pasu klenula se pod krátkou košulkou. Na
širokém opasku mihotaly se ligoty z ervených
a modrých kamen, za pasem krvavl šátek.

Nohy štíhlé a rovné v šedivých piléhavých
nohavicích, v mkkých kopcích rozkroeny
byly v lehkém postoji. Postava ohebná a pímá
mla eleganci jedle, k tomu tvi zvtralá, ale

jará s ryšavými knírky pod orlím nosem —
hoj, jaká to divoká krása, pvabný, omamný
kvt vyrostlý v pustatin, kdesi až za svtem !

Hrabnka Lona byla žena ticetiletá, ponkud
povadlé pleti pod oima, jež si tuší zvtšovala.

Ale v hubené postav její dímala dravci grácie

a mlká rýha kol nedokrevných rt vdechovala
tvái její výraz nepokojné dychtivosti.

Obrátila se nedbale ku svému cavalier sui-

vant a prohodila nco po maarsku. Knize

vtiskl si monokl do oka a zahledl se upen
na jinocha dtvanského. Pokývl hlavou, ukázal

svj umlý, zlatem plombovaný chrup, znovu
kývnul pisvdiv hlavou a slab mlasknul

jako na bujného kon. Pak sklonil se k oušku
hrabnin, ekl jí njakou neslušnost a ona
uhodila ho lehce do tváe. Kníže rozchechtal

se koiským ehotem. 1 tváí hrabninou kmitl

neženský, cynický úsmšek, oi se sevely a

zahledly znovu na Dtvana na skále. Vyala
z náprsní kapsy pouzdro na doutníky, vytáhla

mužské spLCiality a nabídla doutník knížeti.

Zapálil jí a oba kouili. Hrabnka vysýlala

kou nosem. Pii tom neodvracela oí svých
od lepého Dtvana. —
Když vracela se hrabnka Lona z nkolika-

denních hon v Tatrách na svou pustu v Potisi,

provázel ji nov najatý koí, Lešan Járek.

Dtvan. Velitelka jeho jmenovala ho ikoš
Šandor.

Horké dlouhé dni nad pustou, tžký, navlhlý

vzduch, bezútšné, únavné pohledy do neko-

nené roviny, v níž lámou se ostrými úhlj'

na sivém, jednotvárném obzoru primitivní

zdvihadla polních studni a napajedel.

Sem tam prokukuje stibrošedc oko drnovky,
zazelenalá hla slatiny.

Vše je na pust tžké, pi zemi lpící, vŠe

jako ubité, koiskými kopytj' udupané. A zem
sama, tak znufale rovná, plochá, ani do sebe

nepatrnjších hrbol se nevyzdvihující, ani do
pádol se neprohjubujíci. Tak otrocky lín

rovná, nehybn zasnná v jednotvárné šedi,

zeleni, hndi, bez rozjásání, bez živosti a plá-

polu. Jen tam živjší barva, kde úklad. Nad
bažinou, tní, mrtvou zatoinou do písitých
beh rozlité eky. Pod svží zelení, hoícím
kvtem íhá lepkavé bahno táhnoucí nohu do
bezedná.

Jen jedno je tu živé, jedno lehké, jedno
volné. Vítr. Toulá se tu bez pekážek, laškuje

pi zemi, zvedá se do výše nesa sebou stébla

a jemný písek. Rád si zavichí po parných
dnech v litých bouích veerních s ohíio-

strojem blesk ve visutých tmavých suffitách

mraen, s pívalem hluícím jako tisíce roz-

kroužených biiš práskajících nad stády ne-
viditelných bhoun. Za tichých pak nocí za-

douvá sychrav van jako pozdrav od nedo-
zírných hor . . .

.\ ješt jedna volnost pobíhá na pust. Kií.
Po stádech pobíhá tu voln, ni majitel nezná
poet svých zvíat a jsou mezi nimi, která

za celý život sedla na hbet nepocítila. S p-
nivými nozdrami, vlekou ohonu zemi me-
touce, klusají mladí hebci, juchajíce bujným
mládím a zdravím, krásným, lehkým tepem
taní v graciosních rytmech štíhlé nohy nikdy

neokutých klisen.

Na tchto koních prohánli se pustou íkoši
a mezi nimi nejsmleji Šandor Járek. Hnával
kon do úpadu, s vtrem o základku, do vy-

sílení, jen jen duši pustit. A to vše. aby zabil

nezkrotný smutek ve svém mladém srdci.

Tžko žíti horalovi v nízké zemi, tžko
hlaviku, která koupávala se v istém chladu

výšin, nahlížela do jasu moských ok, ovlá-

dala sokolím zrakem a junáckým houkáním
širé dálky i nezmrné hlubiny, tžko horskému
krahiiliku pivykati plošinám, oko unavujícím

a rozvolání dusícím.

Nížino, nížino ! Nepíteli ne siln_v a junácký
jako hora, ale úskoný ! Plazíš se, ustupuješ,

ale zachycuješ se pat, pissáváš se k celému
tlu, stebeš jeho krev zvolna, ale stále až do
mdloby, do hynutí.

Divný také lid. Tžko s ním zveseliti srdce.

Jak©- kemeny když se sypou tvrdá jejich re.

Jako jméno i kroj slovácký zamnil Járek za

doloman, ižmy a kalpak. .Smáli se mu. te-

remtili. dokud jim neuml odsekávat, aby mu
rozumli. Ale nauil se rychle jejich maa
štin. Jak by ne, když magnátka samá byla

mu_ uitelkou
Žila rozvedena od muže a dtí. A podivn

sladká byla její methoda vyuovací. Za každé

správn vj'slovené slovo madárské dostal žák

polibek, za každou vtu objetí. Hoj, jak by
neotvírala se jasná hlavika cizí ei, jak e-
odezývalo by se v ni laskání ženy!^

Hrabnka Lona mla dva žáky. Šandora a

Koko. Koko, zelený papoušek uml pl ote-
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naše a ti kletby po maarsku. 1 libat svou
paní uml, dotýkal se erným, ošklivým bod-
cem jazyka opr.ýskaných, bledých její rt.
Ve všem ho Šandor u hrabnky pedstihl,

zatlnil, Kokd klnul, kdykoli se mu soupe
piblížil.

Kde kdo v panském^ sídle šohajovi závidl.
-A pece bledla valem Sandorova líka, klonila

se bujná jeho hlava níž a níže.

Sám nevdl cože mu je. Stesk ho pojal

muivý, neukrotiteln}>. Hrabnka Lona líbajíc

jeho oi, íkala, že vysýchají žárem. I povahou
byl mnivý jako jarní led. Bývalo mu u srdce
do pláe, do slz roztápjících všecku vrozenou
sveepost, všecku bývalou lehkoživotnost.

VýKik kovových jeho prsou lámal se ve ston

puklého zvonu.
Kon své zatáel vždy k severu, odkud

pišel. Rozhledét se mohl po jediném modra-
vém vrcholu v dáli, po jediné lomené áe
snžného štítu svých milovaných hor. Ale

nedopatral se jich nikdy. A neproniknutelná
mlha, do které zabodával oi, vkradala se

mu zvolna do duše a ulehala na ni tžce.

Spíjel se ohnivým vínem z hrabcího sklepa

a na každé zvolání: Tót nem ember! (Slovák
není lovk) popadal se za pasy se zavali-

tými Kumany. Kladl je z poátku jednoho po
druhém na zemi v ádkách jako seká klasy.

Leckdy vystíkla i krev.^ l<dyž padl na ikoše
befára. A horkokrevný Šandor ml také kívák
stále pi ruce. Pokrvavil mnohého a nebýti

hrabnky, zle by se mu od úad vedlo. Ale

hrabnka radovala se, jakého to statného i-
koše má a pobádala Šandora, aby se nedal.

Pozdji seslábnul a protivníci pokládali jeho

na zemi. Tu sal s kalpaku bílé péro, spálil

je a pestal choditi za pasy. Choel, necít
ani své choroby.

.Sedával za veer ped kovárnou. U kováe
Melanpýra bylo stále živo. Sjíždli se tu i-
koši z daleka a sedajíce k vínu — ková byl

také šenkýem — vyprávli co kde nového a

zpívali. Divoké, smšné písn. Když však jim

Šandor zapl

:

Ej iSo je, o je po dvucli kovároch v msteku,
kc jeden kuje, Jnihý miluje dzeveku,

neb když zapískal na fujaru, tu otvírali Ma-
arci oi i uši. A zase tesknici

:

Kj hor)-, hory krepelice,

teskno ma je pevelice . . .

Co hýly proti písním slovenským jejich

kaví krákory : Hoj nynneky, sereteje ba-

bája. K smíchu! Jakže to je? Kdo nemá mi-
lenky, af jde do lesa na díví? Bože, jaký to

nesmysl lidé spletou! A ješt tomu dají notu!
.Šandor blel a vysýchal jako doubec u prašné-

cesty. Hrabnka Lona dostala o svého ikoše
strachy. Vyptávalase, ho, co mu schází. Mlel
zaryt. Stýská se mu, babský cit ! O živý svt
by se k tomu nepiznal. Radji by se dal na
šavlích roznosit!

Hrabnka poslala k nmu doktora. Již první
návštva lékae Rosenbusche úinkovala na
Šandora zázran. Okál a všecek se rozvesel.

A to jen proto, že léka promluvil s nim slo-

vensky. Kolébka Rosenbuschova stála nkde
v prešburské stolici.

Jindy zase zvtil se Šandor slyše na silnici

slovenskou píse :

Kd si bola Anulienko moja,
nbolo ta vera veer domu.

Bžel by za drotarem zpvákem a byl by šel

za ním kraj svta, kdyby drotar šel k severu
a ne na jih.

Konen popadla Šandora •psinka«, stídavá
zimnice. Rozklepala mu všecky kosti. Šandor
se pemáhal, vzdoroval, vlekl se jako stín až
ulehl.

Nyní poznala i hrabnka Lona jakou nemocí
Šandor strádá a posýlala ho sama dom, do
hor. Ale Šandor již nemohl, sotva pletl nohami.
Záchvaty zimnice byly dlouhé a vysilující.

INIagnátka byla nerv jemných a pohled na
lovka tžce nemocného byl jí nesnesitelným.
Zaopa-tila Šandora vším potebným a odejela

do Svýcar.

Opuštný tatranský sokolík zavíral zvolna
oi unavené dlouhým pozíráním k severu.

Již také poznal, že zmírá, ne zlou zimnicí,

ale jinou nemocí, které ani žulové tlo jeho
nemohlo odolati, nemocí nemužnou, marnou
touhou po návratu. Návratu od plného stolu. .

z nárue bohaté ženy, do bídy, hladu a sirobj'

mezi drsnými a pece tak milými horami do-

moviny.
Neml tam nikoho, ani jediné milované

dušiky. Byl sám jako prst a rubal tam drva
v lesích.

A pece byl tam doma, u svých. A pocit

ten ho stále pemáhal. Bylo mu jako tuhé
kosodevin vytržené ze skalnaté, lakotné

pdy a pesazené do tuné živné prsti, chránné
ped vtry, ale cizorodé, v níž zvolna uhnívala
duše od koene . . .

(W) l(i.'!
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JINDICH S. BAAR:

Dva domy.

ijel jsem jednoho dne
veer do velikého m-
sta. — Cetljsemonm,
že je bohaté a po-

krokem proslulé, i t-
šil jsem se dlouho už
na chvíli, kdy do nho
vkroim. Jako drobné
praménky vj^stupovali

cestující 7. voz dlou-

hého vlaku — na peronu nádražní budovy —
u zízence prohlížejícího pozorn jízdní lístky

— srazili se v mohutný dav a jedním prou-

dem pak valili se oteveným východem ven
— ven do široké — jasn ozáené nádražní
tídy ...

Všichni nedokav spchali kamsi za nezná-
mým mn cílem. Jedni nasedali do elektrické

dráhj'. jiní odjíždli objednanými povozy,
ostatní odcházeli v prvodu pátel a mizeli

v zatákách neznámých ulic a tíd . . .

.Sám a sám stanul jsem na chodníku a proti

mn z tvrdé dlažby vyrstaly dva vysoké,
veliké nárožní domy. Oba byly slavnostn
osvtleny. Vysoká okna, prolomená do hlad-

kých, tvrdých zdí, v nkolika adách nad se-

bou záila bílým svtlem elektrickým a z vní
polévaly je matnou záí na vysokj'ch stožá-

rech zavšené mléné lampy obloukové . . .

>Ano, to jsou naše nejmodernjší stavby.

Ob byly ukoneny letos a teprve asi ped
msícem odevzdány svému úelu. Topení je

v nich ústední, svtlo elektrické, konstrukce
železná — jsou celé ze skla a železa posta-

veny — bez tesae a zedníka — stojí opravdu
za prohlédnutí, « ekl mi kdosi a hrdost i pýcha
prorážely jeho chlubným hlasem — »krásné
— obdivuhodné domy,« liboval si honosiv
ješt, když vzdaloval se ode nme a sám také
radostné zraky k nim upíral . . .

Pistoupil jsem kjednomu žních. Okna jeho
byla zastenajemnými, prsvitnými, krajkovými
záclonami, jejichž umlý vzor — tvrd styliso-

vané listy akantu — zeteln proti svtlu se

rýsoval. Na matném skle ve dveích pízemí
fantastickým písmem vyleptány byly nápisy

;

"•vinárna* — »kavárna< — 'koncertní sí« —
>herny« — >zimní zahrada«. Kvtinami a
zrcadly ozdobené schodišt, postlané mkkými
koberci — vedlo do slavnostní dvorany a
kroutilo se jako had od vchodu do vyšších
pater. Vn kvtin, zápach jídel, sms rzných
voavek a kou jemných doutník jakoby
zdmi prosakoval — šíil se až ke mn na
chodník. Sem slyšeti bylo i tlumené zvuky
smycových nástroj, v pausách i piano se

ozvalo. V pravidelném

páni taneních krok -

taktu zaznívalo šou-
- šustot hedvábných

látek — šelest šastného smíchu — lidských

hlas — jen tu a tam dole disharmonicky
ozval se ojedinle jásavjší výkik, brutálnjší

smích, tvrdý náraz billardových kuli anebo
cinknuti zlatých minci ... V té smsi nemohlo
postiehnout ucho jednotlivý zvuk — jen vý-

slednice tch složek — opojující, pitlumený,

svdný šum pronikal dvemi i okny ven —
ven do tiché ulice . . .

A každé chvíle u vchodu krátkým, rezavým
smíchem zasmál se radostn elektrický zvo-

nek nad hlavou vcházejících — a každé chvíle

vyjíždli anebo sjíždli v pohodlné zdviži dámy
i pánové v bezvadném salonním úboru.

Po oknech práv zas poaly jako velicí,

erní motýlové noní peletovati stíny taní-

cích pár . . . Nasycen pohledem na tento dm,
pistoupil jsem k domu — jenž jako ohromná
kostka ležel na protjším nároží.

Z otevených vrat zavanula mi vstíc po-

divná vn. Byl to zápach oleje, vlny. uhlí a

sazí, ale zápach lidského potu pevládal. I tu

zdálo se mi, že okna potažena jsou prhled-
ným muselínem záslon, ale zatím to byla te-

nounká vrstva bavlnného, jemného prachu. Jako
údery tepny — až ven z továrny zeteln cítiti

bylo v pravidelných krátkých pestávkách nárazy
píst — a kdesi na steše otevenou rourou
jako dech štvaného zvíete vyrážela zpátení
pára. Ventilacemi a pootevenými okny jako
monotónní — smutnou pí.-^eii slyšeti bylo

jednotvárné bzuení stroj, šelest emen a
vrnní transmissí . . . .Špinavými okny matn
bylo vidti do vnit. U stroj sedly shrbené
dívky, piln pozorující bžící nit. Jakmile pe-
trhla se nitka — natáhly se ruce — a choré,

suché prsty chvatn svazovaly pervaná
vlákna . . . Jejich tváe byly bledé a smutné.
Chodily jako stíny kolem stroj, tiché, nmé.
. . . Ozáeným vchodem etl jsem nápisy

:

» Kotelna* — »strojovna« — »pádelna« —
• skladišt^. Po špinavých schodech kamen-
ných vlékly se namáhav zlomené postavy
muž a žen a mohutné zdviže bez pestání
z pízemí db vyšších pater dopravovaly ba-

líky suroviny a do skladiš a sklep snášely
hotové zboží — — — — — —
Ne — nebylo mi možno kolem tch dvou

dom jíti do msta dále . . .

Obrátil jsem se zpt k nádraží.

Tlumený klapot stav — nárazy pohán-
ích stroj parních, umístných patrn nkde
v podzemí, jimiž až dlažba se chvla — pi-
dušený zvuk veselého valíku, chvjící se
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stíny pevodních pák, ozubených kol a hlad-

kých tyí a zase poletující stíny toících se

lidí — to vše provázelo m cestou.

Je to jeJíná vzpomínka moje na to ve-

liké — neznámé — cizí msto. Nic jiného

jsem vidti v nm už nechtl — ba ani ne-

mohl. Vidl jsem a vidím dosud jen ty dva
tak velice si podobné domy, plné ruchu a ži-

vota. Nemohu a nemohu na n zapomenouti
— protože zdály se mi oba — hrzyplnými.

stojícími na protilehlých bezích strašlivé pro-

pasti. I na to nebe si vzpomínám — smutné
noní nebe, jež plné mlh. beze hvzd, jako
tžký píklop nízko klenulo se nad nimi.

I na ty dva muže si vzpomínám, veliké,

ramenaté muže s ohromným vousem, kteí

zahaleni v pláštích — na hlav pilbu — za
pasem revolver a avli po stran — pozorné
pecházeli krátkým pomrn prostorem —
jenž dlil — oba >.!omy.

PAVEL LIST:

Oista.
NoVL-lla.

( Pokraování.)

evykvasilo se v ní do-
sud bujné mládí, « í-

kaly starší ženy o mladé
paní Sukové, pozoru-
jíce, že asto sama
opt bez muže mstem
pobíhá, tu dom za-

bhne, tu opt k n-
které staré pítelkyni

se podívá.

.A vdly — dík bystrozraku ženskému —
hned. kolík uhodilo, spatily-li dole na námstí
promenujícího Hrona a po chvíli Žofku v nové,

ohnivé halence na hoe . . .

Hron dvoit se jí neustával, pronásledoval

ji houževnat svými záletnými pohledy A dosti

neklidu zpsobil v koketní kueravé její hla-

vince, která se neustávala toit doma ped
zrcadlem.

Kde a jak mohla vyhledávala záminky
k rzným pochzkám, zneužívajíc štdrosti

mužovy tobolky.

Suk, jsa rád, že nedávný výstup neml hor
ších následk, ožil jaksi a shovívavji pihlížel

k hravé její koketerii. kterou si vykládal jako
pirozenou vlastnost živé bytosti její, jako ne-

škodný nádech bujivého mládí a hojné ve-

selosti. A umioval si, že dj se co dj, vyhne
se na píšt domácím ptkám a že vyslechne
nepíznivé zprávy, jež mu kdokoli pinese jako

zlomyslné malomstské klepy, nemající nej-

menší podstaty. Ujišovala ho Žofka bezmeznou
láskou svou znova a znova a on nemá již

piiny, pro by pochyboval o její pravdo-

mluvnosti.

Tenkrát bylo to od nho opravdu ukva-
pené a nepedložené. Litoval te nedoroz-

umní onoho hluboce a vinil se sám, že se

tak nešetrn tehdy dotkl neporušeného jejího

mládí a istoty její myšlenek. Jako by mu
byla uarovala oním výbuchem svého krut
doteného srdce. Nalézal ji roztomilou. Hoel
k ní, tesknil po ní v zášeí své kanceláe za

neomytými, zašpinnými okny, a doma — div

na rukou ji nenosil.

Neznámou byla mu ovšem nervová hra

srdcí ženských, jež vyplnna bývají nejrznj-
šími choutkami, která žijí životem citových

vibrací, chvilkových vznt, náladových dis-

posic . . .

Stalo se nejednou že, sedíc na klín mužov,
Žofka z istá jasná spustila ruku s jeho šije a se-

skoivši, k oknu pospíšila a zálibn vyhlížela

píchod Hronv . . . Zpozoroval jednou její neklid

a vyhlédnuv za ní, postehl ješt hlubokou po-

klonu Hronovu a tajuplný záchvv v koutcích

jejích úst. Mlky, mrzut pak položila se na

pohovku, ztrnule patíc ke stropu, jako by tu

jejího muže ani nebylo.

Nebo veer se vzchopila pod záminkou, že

pjde k rodim, oblékla se hodné koketn a

vybran ... a dlouho nepicházela. Když pak

se konen vrátila, záila všecka a vypravovala

s;e smíchem, jak je ten adjunkt Hron podivný.

ekal prý na ni tak dlouho pod okny domu
až vyjde, aby ji mohl pozdravit. Pozorovaly

prý ho doma se sestrou ukryty za hustou

záclonou a mohly se rozchechtat ... To slovo

pronesla keovit se smjíc a berouc muže
kol krku, nutila ho, aby se s ní toil po

pokoji.

>Výbuchy, výbuchy !< myslíval si vždy
dobromyslný Suk a smál se napohled též.
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ieba že v nitru jeho klíil nový, tžký neklid

a v hlav sbíhala se mrana.
Pak radostí ho naplnilo zase veliké sdlení,

které mu pošeptala, zardívajíc se všecka a
oi blahem pivírajíc jakoby pod tíhou té sladké
skutenosti klesnouti mla, že je matkou . . .

Byla to chvíle vzrušující, srdce radostí se

v nitru jeho telelilo.

Miloval ji tím oddanji a dvoval jí bez-
mezn.
A Žofka?
Teplý ervnový den vylákal malou dámskou

spolenost k výletu do lesa. I Žofka šla. ale

bez muže.
Zamstnání nedovolovalo mu vzdáliti se. Šla

v prvodu mladší sestry. Musela dnesjít ! Chtla
se dvrné optati Hrona, je-li pravdou, že— jak
doslechla — hodlá se zasnoubit. Zajímá ji to

tolik, zvdavost napjatá pokoje jí nedá, musí
s ním mluvit, dj se co dj! Po zdailém
výletu vracela se rozjaená, skvostn naladná
spolenost k domovu. Jen Žofka unyle a
jaksi ospale za ostatními se plížila. Oi její

však, horen planoucí, sledovaly bojácn a
utajované pohyby vysoké postavy Hronovy,
který se dnes výhradn bavil s dámami jinými,
hlavn staršími, jakoby nedbal mladších.

Teprv, když došli až k nádvoí zámeckému,
a když skryla je stinná alej starých, pevislých
kaštan, podailo sejí nepozorovan k Hronovi
se piblížiti.

Teplo sálalo z jejího znaveného tla a zjevný
neklid se vlnil v pohybech mkkých linií.

»Mla bych se hnvat na vás«, ekla vyítav,
dotýkajíc se oima plnýma utajovaných slz

a horen zanícenýma jeho pibledlé, znojené
tváe.

»Pro?« ptal se táhle, jakoby necítil se vin-

ným.
»Umírám zvdavostí, nedokavostí, a vy se

ješt ptáte pro?«

•Zvdavostí ?«

>Ano. Chci to slyšet z vašich úst, že se

ucházíte vážn o slenu Zabranskou ?«

Usmál se skryt, sotva znateln a ekl

:

»Mohu-lí zstat vn tak? —

«

• Ovšem, ne — ale myslila jsem, že milujete

vý'hradn mne. —

«

• Milostpaní chce mne jen škádlit? Nechci
být tak domýšlivým, abych si vykládal, že
patíte i vy pouze a výhradn mn?«

• Mohl byste o tom pochybovat?* ekla vzru-
šen a bez rozmyslu.

Zarazil se. Stanul pekvapen a v záchvatu
jakési nenadále vytrysknuvší, šílené radosti,

chopil se její teplé, mkké ruky.

>Zšílím,« šeptaly jeho rtj' vroucn. »je-li

to pravda.

«

Pitulila se k nmu, znateln se dotýkajíc

jeho rukj', takže byl nucen uchopiti její rám
a vésti ji takm.

Vrávorala skorém, jakoby spita, zmožena
nenadálým pívalem blaha. Nemyslila v tom
okamžiku na nic. zapomnla na okolí, na
blízkost domova, na stav svj, na muže, který

by ji mohl oekávat u rodi . . .

Ostatní byli již o celý hon naped spcha-
jíce . . .

Veer spustil po ernajících se pních roz-

ložitých strom dlouhé vlny iasnatého píkrovu
a pemnil alej kaštan v hustou, krytou be-

sídku jako stvoenou k utajení milostných
vzruch, jež rozvíily híšné nitro milenc.
Vonný opar mlhy tísnil se pod širokolistými

vjíi haluzí, zužoval dech a zdržoval kroky
znavených cestou a opojených dojmy rozhodné
chvíle. Žofka toužila vyrvati v jedné vtein
všechno tajemství jeho a naplnit jím srdce své

otevené, ochotné, roztoužené. Mladý muž
chvl se rozpaky a rozkoši vitzství, konen
dobytého, se opijel . . . Jakoby psobením ne-

známého tlaku, vznítil se ohei chtní v srdci

obou a v jediné nestežené chvíli, jediným,
mocným pižehnutím procítili kouzlo híšného
objetí . . .

Le v záptí jakoby blesk prolétl erném
mrak a otásl celým okolím. Žofka pocítila

na svém rameni tvrdý dotek ní ruky a silný

otes celé bytosti. Otevevši oi, oslnné dosud
blahem jediné té chvíle objetí, užasla stanuvši

tváí v tvá svému choti . . .

•Te jsem t dopadl, te konen ! Tomu
tedy se íká u vás oddanost, ctnost, vrnost !«

Hlas zlomil se Sukovi, kiícímu, v hrdle.

Nemohl pohledti jí v oi. Mávl jen odmítav
rukou v tmu a ubíhal odtud . . .

Žofka stží jen dovrávorala k plotu za-

hrady, obkliující rodný dm, a klesla tu ve

mdlobách . .

.

Do opravdy te od muže odlouena, žila

mladá paní ve vyhnanstvi u svého strýce les-

níka ve vzdálené my sliv né »Zátiší«, stojící

na mírném návrší prosted rozsáhlého, odleh-

lého revíru Otec, který tžce nesl rozvod tento,

vzbudivší nebývalou sensaci v msteku, zvolil

odlehlé místo to pro dceru, aby prý — dle

jeho názoru — poznala trýze samoty, nuce-
ného odlouení, což mlo býti trestem za její

lehkomyslnost. Co zbývalo jí te, než zíci se

všeho, všeho! Žila tu také mnohem levnji

u strýce, který i hospodástvím se zabýval.

Mohla se tu nauit snáze odpírati si a uskrom-
ovatí se. Na pomoc otcovu poítat již ne-

smla a apanáže, kterou jí vyplácel její muž.
byla dosti nepatrná.
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Valn se nitro mladé ženy zmnilo za rok

práv minulý. Stavší se totiž matkou, stanula

ped tžkou otázkou budoucnosti další. Nebyla

by se nikdy nadálá, že takový obrat v život
jejím nadejde. Díve, v dtsky nerozvážné
hlav své, nepipustila si nikdy myšlenky, že

by tak daleko dospli mohl její rozmar. Tak
pipravila se o vše, o muže, o dobrou povst
a o klid své duše . . . Nebyla již lak bezsta-

rostnou jako dív. Mohla jí býti dnes, kdy
chová na loktech svých dít, jeho dít ?

!

Ubohé rob ! Vzala mu otce, pipravila je

o podporu jeho, o jeho lásku, velost . . on
tolik se na to dít své tšil ! Tušil asi, že dít
vyléí jeho neklid, zapudí stíny tžkých sta-

rostí s ela a nahradí mu svou píchylností roz-

tkanou, nestálou, rozmailou duši matinu. . .

Piznává se dnes ke svým chybám a želí

jich. Jen z nesloudnosti, z putifarství, z po-

bhliclví ji vinit neml! Tak daleko nezašla

pece nikdy v choutkách svých, nikdy se tolik

nezapomnla! Byla koketní, libovala si ve tlirtu,

byla pistižena tedy i v objetí jiného ... ale to

vše bylo jen povrchní, jen lehké zahrávání,

nic jiného, nic hlubšího! . . Suk nedal se však
pesvdit. Nepipustil obrany, slova od ní

slyšeti nechtl, chtl projevil mužnost a pro-

jevil ji též — musí mu to piznali. Ukázal se

charakterem . . . Miloval ji dív mocn a oprav-

dov ale zda srovnává se s pravou láskou

taková odmítavá, tvrdá, umínná zarytost

a nepodajnost? . . . Jist by už byla nikdy
víc nezavdala píiny kjeho nespokojenosti! . . .

O tom byla pesvdena svatosvat, kdykoli

zahledla se na zlaté své dít, na živé svdomí
své. které ji podobu mužovu neustále ped
duševní zrak vyvolávalo.

A mla ve své samot chvíle tžké, kdy
radost matky, kochající se s blahým vdomím
pýchy v nžných rysech drobounké dtské tváe,
zamovala se u ní v trýze opuštné samice,

již pipravil osud jednou, dobe míenou ranou
o živitele toho roztomilého tvoreka Cítila tu

píval hokých slz, hoela utajeným žárem
nové, neodbytn se probouzející vášn, le
nenalézala ni paprsku svtlejšího nikde v tem-
not, která zahalovala neprostupnou mlhou
její budoucnost . . .

Mohla by jít dnes k nmu, prosit, aby ji

pijal na milost jako po prvé? Uinil by jí to

k vli ? Dnes kdy se cítí tak vinnou, a tak

tžce, beznadjn odsouzenou? Musil by ji

odmítnout, tvrd a neciteln odpudit a dobe
by se jí dlo. Je to vc naprosto nemožná

!

Cesty jejich se rozešly a dobrá! Podal by jí

kdos jiný ruky pomocné? Ustrnul by se nkdo,
politoval by ji?

Zavrtla hlavou . . . Takové ženy, umírají

snad neusmíeny, neoželeny, nepochopeny ! . .

.

A pece je ním ješt povinna jemu —
napadlo jí jednou — teba s ním nežila?

Zodpovdností za dít! . . . Pravda! A to dít
její bude teba jednou prosebníkem jejím,

obhájí, ochrání ji ped hrdostí jeho srdce! . . .

Posilována neustále ve své samot vdí
tou myšlenkou na dít své, vnovala mu
veškeru svoji péí, ochraujíc s úzkostlivostí

milující matky jeho zdraví. Od dítte svého
se ani nehnula již.

Lesní zátiší své dosud neopustila — jak

by se také mohla odvážiti po tom, co se stalo,

nkomu na oi? Na událostech, ve mst
zbhlých, nenalézala žádného zájmu a ku
známým, nkdy sem zabloudivším, chovala se

neten. Jen zprávy od rodi ponkud ji

vzrušovaly, jiného nic. Ani zpráva, že Hron
je zasnouben již a pozdjší, že se i oženil,

jí nepohnula. Tvrd a neten vyslechla i tu

novinu, jakoby byl vyhasl všechen žár v srdcí

jejím.

Vinula jen úžeji vždy dít své k roztouženým
prsoum svým a uila se odíkání . . .

Postupem asu proistila se jaksi zkalená
mysl její dlouhým tím pokáním a odpíráním

a sém nové nadje vzklíilo v jejím srdci.

Snad by bylo pece lze zaklepal na jeho

dvée ? Snad pece neuzavel nadobro city

své vi pokoe a prosté odevzdanosti?

Snad, kdyby pišla a prosila? Nebo dít by
snad ? . . . Upírala k nmu všechno své doufání a

posilovala se vírou v obrat píznivý. A chodíc

po lese, vyhledávala místa skrytá, opuštné
paseky a odlehlé palouky, vklínné v bujných
houštinách podrostu, kam málokdo z chodc
cestiku vyšlape, kam jen srna si zaskoí,
aby se oberstvila šavnatou travou . . .

Usedala tu ve stínu mladých borovic, pemítala,

snila a slzela tajn . . .

Slzy dlaly jí dobe, usmiovaly jí jaksi

s vlastní bytostí. Plakala nad osudem svým
a pemýšlela vážn o osudu svého dítte . . .

Dít brávala s sebou, okívala celujíc jeho

mkké tváiky, pod chtivými doteky jeho

buclatých ruek, hála studené elo na velých
jeho údech a hledla projasnit chmurné
myšlenky své v istém nebí jeho zrak.

Oblíbila si v lese zvláš jedno místo, kde

stará bíza snhovou šiji svou hluboce sklá-

njíc, líbala svými jemnými listy omšený
kmen starého dubu, utnutého ranou hromu
kdysi. Spatovala v tom zjevu pírodním
symbol svého života, pustého, osielého .'

. .

Jak ráda by se dnes vrátila k tomu životu,

kterým pohrdla, jehož si nevážila díve!

A s hrzou pedstavovala si pustý život

opuštného chot. Pohled z dálky do jeho

zklamaného srdce, byl ji dnes hrozným
divadlem. Zaslechla jednou, že prý chodí jako
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spolenosti se vyhýbá
A tím krutji a osteji

neodpustitelná v nitro

stín muž její nebohý,

a doma se uzavírá,

zaezávala se vina její

rozechvlé . .

Na tchto astých procházkách lesem za

každého poasí nastudilo se dít její, drahý

její synáek. Spatovala v tom trest za svj
hích. .Aby tak j^št o n pi-išla! Nyní, kdy
jest jí ten drobeek vším, životem a útchou I

Ošetovala dít v nemoci s péí nejdoko-

nalejší, visíc životem svým na život jeho.

Dle rady lékaovy nezbývalo však nic jiného

než dít, silným, dusivým kašlem stížené,

poslat do msta, na jiný vzduch. Nerada lou-

ila se s milákem, ale vidouc nezbytí, pod-

volila se nutnosti . .

.

Osiela nadobro ve své poustcc . . . Mysl
její neodluovala se však ani na okamžik od
milovaného dítte, které se u babiky oi-
vidn zotavovalo. (Dokoneni.)

C^h (;^®7 (^)®7

BOZEN.A VOITLOV.A:
V snní.

sJak slunko jas má, jaro kvty svží,

tak srdce lidské vzpomínky má svoje.

V tch dnech, kdy v duši mojí stíny leží,

já spchám lokat z upomínek zdroje.

Zda vzpomínáš Ty? Zda Tvá duše steží

ty chvíle sladké, kdy nám kvetly rže?V v novém puku zase budou svží —
i nám se blaho opt vrátit mže.

Jak v zrnku kvt, spí v upomínce touha -

v nich jenom krpj štstí pravdou plane.

Co mezi nimi — pavuina pouhá,

již pítomnosti dech sam v nive svane.

PAVEL FR. MALÝ :

Hraky.
Dtský genre.

Kren kdes v kout se-

tmlého pokoje stavl
a rozkládal starší syná-

ek úedníka Havleny
Jiík, po koberci na pod-
laze rozesteném spou-
stu naivn vyezáva-
ných, kiklav zbarve-

ných hraek. Živý kolo-

rit laciných tretek le-

hounce byl tlumen soumrakem umírajícího dne
a stínem košaté jablon v zahrad ped okny
pokoje široce se rozpínající.

Setmlým pokojem jakby náhle zavanulo

dusivé ticho bolestných nocí, v nichž mladší

Jiíkv bratr poínal v horece blouznit a ud-
šen matku prosit, by jej uchránila ped má-
tožnými vidinami jeho nemocné fantasie.

Každou z onch nocí ponurých a plných

dsu probdl Jiík schoulen v dtské postýlce,

ustrašen naslouchaje nesouvislým výkikm
nemocného bratra, a každiký vzdech matin
zapadl mu do duše pestrašené dsnými scé-

nami posledních dn. I

Vždy umíral jeho bratíek Viktor, tolik

tžce a dlouze , . .

Na Jiíka, jeho rodie šílící strachem o ne-

mocné dít skorém zapomínali a on, nechá-

paje v dtské naivnosti, že hrabivá smrt eká
už po kolik dn až dotrpí zbdované a hubené

tílko malého bratra, zazpíval obas písniku

monotónní, bez pointy, jak byla z uzounké
jeho duše vyvela . . . A\e po chvilce utichl,

jakobj' suggerován písným, zachmueným po-

hledem ustaraného otce, zalézaje do temného
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kouta pokoje k pestrobarevným hrakám, kde
usínal s tísnivou obavou co pijde dál . , .

Tak usnul i tenkráte, když smrt ekala na-

posled.

Náhle probudil Jiíka chladný van, pelét-

nuvší kol jeho tváí. To pešla kolem matka,

zavadivší suknmi o jeho hlavu. Rozespalýma
oima chytal matný, tlumený záblesk rozsví-

cené lampy. Venku byla hustá tma. Okenní
rámy rýsovaly se tžce na pozadí svtlejšího

nebe, kde svítily zlaté oi ojedinlých hvzd . .

V pokoji pecházel starý holohlavý léka. Roz-

mlouvaje tiše s rodii, ohlédl se obas k loži

nemocného dítte, jež pojednou otevíelo ztrnulé,

široce rozevené oi a zabloudilo dlouhým po-

h'edem k Jiíkovým nejmilejším hrakám.
Jiík instinktivn cítil Viktorovy zraky pá-

lící a žádostivé bratrova pokladu, které tento

vždy ped nim žárliv byl stežil, ale te
v náhle probuzeném soucitu k nemocnému
sourozenci shrnul chvatn vše v náru a ne-

slyšn pebhl k jeho lžku, rozkládaje hraky
ped ním na propocenou pokrývku.
Jiíkv bratr vysouvl svoje hubené, kost-

naté ruky a v záchvatu okamžité radosti

chtiv, keovit tiskl hraky k ploché, tžce
dýchající hrudi. A slabounký úsmv, jako pa-

prsek zimního slunce rozletl se na kratikou
chvíli jeho drobným obliejem . . .

Pojednou vyteštil píšern oi, ob ruky
tímající pestré figurky zamihly se v šíleném
chvatu vzduchem, jako dv bizarní kyvadla
neviditelných hodin . . Jiík nevidl nic, než
své hraky, n:i kterých visel celým svým
dtským, nkdy tolik krutým egoismem, lá-

mající se v rukách smrtelnou keí zachvá-
ceného bratra.

»Hraky — mé hraky ... !«, vzkikl Jiík

a chytiv semknuté pstiky bratrovy, vyrval

skoro brutáln polámané figurky z jeho mali-

kých dlani . . . Ní ruka odhodila Jiího stra-

nou. Vydšená, na smrt bledá jeho matka s bo-

lestným výkikem »skonává ,« bezvládn,
jako podetnutá zvrátila se na mkký, hebký ko-

berec — — — Ubohý Viktor skonal. Jiík

ani nevidl jak dotrpl. Vždy byly jeho oi
zality hokými slzami nenávisti, že jeho ma-
liký bratr pi skonu zniil a rozlámal smšn
naivní a kiklav barevné jeho hraky

KAREL KLOSTERMANN:

Mlhy na Blatech.
Román.

(Pokraování.)

j, hleme!" zvolal, zo-

iv ji a stanuv, »po-

tom že nemám štstí!

Ubírám se na dovole-

nou a první rodaku,
kterou potkávám, jsi

zrovna ty . . . jste

zrovna vy« — opravil

se — »Pánbh vás po-

slal, Apoleno ! Koukám
na vas už hezkou chvíli, vdl jsem, že vás
znám, ale kdo by vás hned poznal, když vas
dva roky nespatil? Tenkrát jste byla hubené,
vytáhlé hd a v takovou švarnou dívinu
jste vyrostla! Pozdrav vás Bh, má zlatá !«

Podívala se na nj, jak tu stál ped ní,

pkn urostlý, ržový v oblieji, modré oi
jen mu hrály, tmavorusé knírky, do ostrých

hrot zakroucené. dodávaly mu výraz sebe-

vdomé kurážnosti ; nicmén se nepodobalo,
že by byl psobil na ni uchvacujícím dojmem,

nebo nedotkla se podávané ji ruky. ba, ílko
se zakabonilo a uhnout se hledla.

»Já vás neznám,* odsekla krátce.

»Ale, ale, má panenko — není možná, aby-

ste m nepoznávala! Já jsem se pece tolik

nezmnil s tch dvou let, co jsme se nevi-

dli . . Víte, tenkrát o pouti v Selci!!«

»Já vás jist neznám, « opakovala.

»I dobe m znáte, jen pamatovat se ne-

chcete ! Vždy jste se mne oi nespouštla,
když jsem byl u vás na návštv ve vojen-

ském mundúru, s šavlenkou bo boku! Ovšem,
tenkrát jste byla malá ješt. Pece nebudete

povídat, že neznáte Ferdu Krušnejch? —
co?«

Uchopil ji za ruku, která držela lilec.

•A — pravda — vy jste Ferda Kušnejch,«

odpovdla. »Te se pamatuju. Pozdrav Vás
Pánbh taky . . .»

kNu, tak vidíte! Už mi nepopete, že bychom
nebyli staí známí.«
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Pes to bylo zjevno, že obnovení staré zná-
mosti jí nezpsobilo 'píiiišné radosti; ješt
mén se vihled potšila, když se jí tázal,

kam jde, a. nevykav ani odpovdi, jedním
dechem se jí nabízel, že ji doprovodí, že po-

ká, až si vyídí svoje záležitosti a že pak s ni

pjde až do Plástovic.

>Vy se mnou jít nemžete,* pravila, »ne-

dokal byste se — mám tu mnoho obch-
zek . . .

»Aj ! To by tak bylo ! Teba do veera
pokám. Máte to marné, už se mne nezbavíte,

moje ržiko! Vždy jsme staí známi, tak

íkajíc píbuzní. Což mi nestál kmotrem váš
pantáta! Sluší se, abych ho navštívil . . .•

•První cesta je pece k rodim,* vpadla mu
do ei: »pijte k nám zítra . . . kdykoli . . .

budete vítán . . .«

• Pro m odháníte? Sám Pánbh mi vás
pivedl do cesty. S vámi pjdu, budu vám
povídat, aby vám nebylo smutno samotné.*
»Dkuju vám za dobrou vli, ale mn smutno

není nikdy. Až si tu své vci vyídím, dám se

do Zbudova k báb. Možná, že tam pobudu
do veera, možná taky až do rána. Pijte
k nám zítra, chcete-li navštívit tátu «

>Pede vším chci pobýti s vámi, Apoleno,*
odpovdl; »byl bych se minul rozumem, abych
odbhl od takového vzácného dvete, s kterýmm svedla dobrá náhoda. Což pak se vám
tak protivuju, že stj co stj se mne chcete
zbavit? Nejsem pece taky ledabylý; za rok
budu konduktérem a zstanu asi ve Vídni. Se
mnou byste se nezahodila, panenko!*

Mluvil sebevdom, jako lovk, jenž je pro-

niknut dležitostí svého spoleenského posta-
veni a svých fysických pednosti; také pidá-
val hlasu, tak že upozornil na sebe skupinu
hrajících si dtí, které, zanechavše hry, pistou-
pily a poumovaly ; dvojice oken domku, v jehož
sousedství se bylí zastavili, se otevela, a
z každého se vynoila rozcuchaná ženská hlava.
Bylo zejmo, že se stali pedmtem všeobecné
pozornosti a zvdavosti.

Dívce to neušlo. Stála jako na trní v tomto
ohni zevlujících pohled a rumnec hnvem
polil její lika. A on poade svou: že aspo,
pokud bude ve Zlivi, se jí nespustí, a kam
jde? optn se jí ptal.

>A na se mne ptáte? co je vám po tom,
kam jdu!* vyrazila ze sebe, odstupujíc od nho.
Tu on úsmšn

:

»Aj? to patrn zacházíte, že se tak bráníte!
Vy si njak s hry se mnou vedete!*
Hnvem všecka vzplanula, pemila si ho

zdrcujícím pohledem.
Zacházím — nezacházím, co je vám do

toho ? Po svých jdu a vy si jdte také po svých !«

ekla, obrátila se prudce na podpatcích a
odkvapiia. On stál nanejvýše pekvapen tímto

rozhodným odbytím. Dv ženské v oknech se

zachechtaly, i poumujícidti se daly do smíchu.
Cítil se svrchovan pokoeným. Poskoil o dva
kroky, jakoby se chtl spustit za ni, dohnat
ji. zjednat si zadostiuinni; rozmyslil si však
vc peci, spokojil se zatít za ní pst.

"•Pokej jen, ty m . . . .« — ošklivé slovo
peskoilo ohradu zub; »však t najdu jinde,

spravím si to s tebou!*
Zabroukal dušené tuto hrozbu, ale ženské

a dti zaslechly ji pece a zachechtaly se znovu
nad její malomocnosti. Hodil zuivým pohledem
po všech tchto smíšcích a odešel cestou, jíž

Apolena pišla, Zlivskou hrází a polní cestou

k Pašicm.
.Apolena, ráda jsouc, že se ho zbj'la, došla

do domku Pavlika košíkáe.
»Co nám nesete, mladá ?« pivítala ji žena

tohoto výteníka.
i- Pro košík si jdu, který maminka objednala.*

»To bude asi pro Potužákovic z Plástovic,

není-liž pravda? — Košík jest hotov, mžete
si ho vzít. Stojí dvacet pt krejcar.*

»Není možná! tof strašn drahé, — na Hlu-

boké jsme platili dvacet a byl spíše vtší než

tenhle . . «

Nastalo velké smlouváni. Už jsou takové,

naše Blaaky, jako vbec jihoeské venkovské
ženy. Která neumí smlouvat, není pokládána
za hospodyni; proto kupují nejradji u Žida

který poítá s touto jejich vlastnosti. Hledajíc

oima košíkáe, s nimž pišla jednat o vci
zcela jiné, Apolena nezapomnla této zásady
a byla spokojena, když po dlouhém handrko-
vání obdržela koš za dvacet dva krejcary ; pak
teprve se ptala po košíkái. Jel prý nkam za

Vondrov pro proutí, ekla ji žena, a nevrátí

se až k polednímu.
Zvst byla velice nemilá; mla na spch;

matka ji naídila, aby se do poledne vrátila, a

jí zatím ješt nastávala zacházka na Blata.

A co že mu chce? tázala se Pavlíková.
>A t^k! — mluvit s ním musím. Jakáž po-

moc ! není-li ho tu, pokám, až se vrátí.*

Usedla, klidn na pohled jala se ekat. Pa-

vlíková, která ovšem vdla dobe o pokout-

ných obchodech svého muže, nechala ji a

neptala se více, dohadujíc se, o asi bží, a-
koliv se v svém nitru nemálo divila, že dcera

Potužáková picházela kupovat kradených ryb.

Dívka sedla, neprozrazujíc své netrplivosti

ani jediným slovem, ba, ani nejmenším pohy-
bem. Lín se jí vlekly minuty; byla by odešla

a pozdji zase se vrátila, aby as jí rychleji

ušel, ale nechtla se ukazovat, obávajíc se, že

by na sebe obrátila pozornost. Co ekne matce
na omluvu svého opoždni? — E, a už vznikne

jakákoli mrzutost — není vyhnuti . . . Zajde

z Blat ješt do Zbudova k bab a vrátí se

dom až veer: vymluví se na tuto návštvu . .
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A na Blatech bude ekat na ni Vojta, který

jí také nebude povden za tohle omeškáni.

Bála se jeho nespokojenosti více než hnvu
matina. Odcházejíc ráno, umiovala si, že ho
pekvapí pokud možno rychlým vyízením
svého poslání, a te sejito takhle zkazilo...

Dovádly, kiely okolo ní dti Pavlíkovy;
žena, šukajíc po dom, chvílemi se u ní po-

zdržela, rozmlouvala s ní o dobytku, o nastá-

vajících žnéch, o všem možném, co k vci, pro

niž pišla, nijak nepiléhalo.

»Och, mladá," pravila mezi jiným. >vte
mi, vykašlat se na všecky muže I Za nic

žádný nestojí, mj tak zrovna jako jiný

!

Kdyby jen za tím proutím byl došel, už tu

Mohl být; ale vsadila bych se, že zahnul nkam
do Dasného nebo do Bavorovic na pivo nebo
na koalku. ert ho vezmi, neáda ochlastaného.

Samý kamarád je to . ; :*

Tato slova dívku nepotšila, a však pes to

nijak neprozradila, jak krut rozmnožila její

obavy.
Pokrila pouze ramenoma.
»Jakáž pomoc !« prohodila a ekala...
Dokala se. Pavlíek se vrátil dom ješt

ped polednem a divil se nemálo, spativ ta-

kového host. Byl to silný, ramenatý muž,
asi tyicátník, nepíjemného, skoro odporného
vzezení, nepívtivého chováni, jehož neza-

pel ani jakousi nucenou žertovnosti. Když mu
ekla píinu své návštvy, ušklíbl se, ukazuje
dv ady velkých žlutých zub a prohodil

:

»Aj, panenko, jak pak že vy poslíkujete tomu
vychrtlému ošustovi? To se pece málo hodí

pro dceru Potužákovu; mohl si pijít sám . . .«

Blesk hnvu vyšlehl z oí díviných.
»Do toho vám nic není!< odsekla prudce;

• poslal m, proto že tak uznal, a já jsem šla,

proto že jsem chtla Už jsem se naekala dost.

Ti kapry mi vydejte bez dlouhých eí a já

pjdu, odkud jsem pišla.-

Vycenil zase své pardálí zuby, vjel si špi-

navou pravicí do rozcuchaných, potem slepe-

ných vlas a do hustých, pizrzlých vous,
kryjících bradu a líce.

"Aj, aj — to se podívejme, jak taková pa-

nenka umí porouet!* pravil; >a což kdybych
nedal, zlatoušku? Kdybych, dejme tomu. ekl,

že nemám, že jsme jích nachytali málo a tch
že jsme se už zbavili . .

.•

»Pro mnel« skoila mu do ei ; >vzkazujete-li

mu to, vyídím mu váš vzkaz, ale bude vás

to mrzet všechny. Chytili jste poslední rybu,

to vám povídám já!«

Mluvila úsen, s velkou rozhodností ; bylo

zjevno. že e jej porazila.

• Pokejte,' odpovdl, »uvidim I Dobrá vle
je dobrá vle. Ti kluky mu nedám, jen dval

Má jich dost; na žádného z nás jich nepipadá
víc.«

• Jen dejte ti, jak jste ujednali!*

•Na mou duši, a jsem zatracen, dám-li . .

.

mohu-li! Vyite mu, že se muí^í spokojit .. .«

•Dobe tedy I Vyídím mu to, nebude-li spo-

kojen odnesete si to vy, S Vojtou nejsou žerty,

teba byl mladý.*

Konec byl, že jí dal dva kapry, pkné, skoro

dvoukilové, s nimiž odešla, zaobalivši je do
mokrého pytle. Byla ráda, že se dostala

z blízkosti tohoto lovka, z nhož koalka
odporn pla.

Dala se jinou cestou, vedoucí pímo do
Blat ; zstavila v levo hráz Zlivského rybníka

a brala se místy, kde stojí nyní továrna na
šamotové zbož', obešla rybník Pacák, zapadla

do borového lesíka, z nhož se záhy zase

vynoila, pešla hrází rybníku eeného Knopr
pod obecní hájovnou Pekážkou, kde se otvírá

pohled na Blata.

A bylo o polednách, pohled bj'1 ponurý.

Nebe zamraené, nikde jasného paprsku
sluneního. Mlhy se valily nad širou rovinou,

v husté chuchvalce se kupily, modré horj' na
dalekém obzoru šerým hávem zastíraly, ba,

samé blízké ddiny v mraný, nmý vír svých
kruh pohlcovaly. Tu a tam vynoil se

z šerého píboje ojedinlý strom, jenž jako by
se potácel, zase zmizel v záhybech ohromného
plášt ; onde celé ady a skupiny vrb a topol
nebo houštiny nízkých kovin vystupovaly,

na krátké chvíle se objevovaly oím a zase

se ztrácely, podobné beztvárným. píšerným
fantomm, o za nimi, co dál, to nic, bez

konce šedé šero, v nmž splývaly zem
i nebe, všechen obzor, všechen pedmt . . .

.Apolena sestupovala po mírném svahu

k trati tudy vedené, pebhla ji, brala se

bahnitou cestou k Vomáce, baštýrn to na

behu Soudného potoka, za vysokými topoly

se kryjící. (Pokraování.)
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Z RUSKÝCH TEMNOT K SVTLU.

^eiC, kdy kvaši na Rusi ve všech vrstvách, a

tuhý boj se vede o to, aby, jak kdosi ekl, po-

sunut byl uvizší na mlin koráb — Rusko —
dále s mista, na nmž utkvl optn, vzpomíná se

mnoho tch, kdo se pokoušeli hnouti korábem již

na poátku minulého vku. Dkabristy je zovou :

povstali 14. prosince (dekabrja) 1825 se svým po-

žadavkem konstituce. A teba se jim i nepodailo
rozsvítit svtlo tak, jak bylo jejich tužbou — ho-

dili do imy paprslek, který, by i slab, pece,
osvtloval cestu budoucím.

Tehdy hlavní vinniky popravili, ostatní poslali

na Sibi. A\e duch jejich zstal v zemi. V jejich

snahách pokraováno zvlášt po polském povstání

(1866). Myšlenky »dkabrist« šíeny rukopisnou

literaturou i živým slovem — odebravších se mezi

lid, aby do širokých vrstev vneseno bylo »svtlo

západu*. Na zaátku let padesátých vydáván v Lon-

dýn asopis »Zvon«, jemuž uinn konec za reform

na zaátku vlády Alexandra II. V letech 70. pak
pokraováno ve vydávání — tentokrát v Ženev,

F. X. Ndske: 2a vtrem.

pod vedením ruského anarchisty Bakunina. .^le ne-

dailo se tmto nástupcm »dkabrist« poslání

v národ, jemuž hlásali zapadni myšlenky o vše-

obecné rovnosti. Kdo zná ruského lovka, netknu-

tého kulturou — snadno pochopí. Lid jejich ideí

nevnímal, ehož následkem bylo, že povstala mezi

nimi strana »ierrorist« i anarchist, kteí moci

chtli uplatniti, co nešlo po dobrém. Padl jim za

ob car •Osvoboditel" Ale.xandr II. v roce 1881,

týž, jenž — jaká ironie! — vrátil »dkabristy«

ze Sibie.

A tyhle zkušenosti, nabyté pi praktickém pro-

vádní ideí, byly asi hlavni píinou rozdílu mezi

pokrokái ruskými novjší doby a »dkabristy«.

V podstat vedla a vede jedny i druhé táž my-
šlénka : blaho otiny. Jen cesty k nmu jeví se

novjším vdím kruhm ruské inteligence docela

jinými než »dkabristm«. Sblížili se s lidem, se-

znali jeho úrove i z ní plynoucí nedostatky, a vý-

sledek toho byl, že postavili racionalisticko-ekono-

mistické snahy svých pedchdc do druhé ady.

Jali se lidu objasovat sociální pravdy, budit v nm
smysl pro umní, dobro a mravnost, a nedbajíce

pekážek a dissonanci došli na své

cest výchovy lidu tak daleko, že

dnešní široké vrstvy po vtšin již

chápou cenu osvty a svobody —
jinaK byla by na Rusi nemožno
u revoluce v tch rozmrech, v

nichž nyní plane.

Rusové s láskou vzpomínaj i onch
prvních vlaštovek svého jara, jež

— žel —- pozdní mrazy spálily,

nebo aspo ochromily. A zvláš

v poslední dob vynoilo se v ruské

literatue množství vzpomínek, studi:

a posudk týkajících se »dkabri

st«. Je v nich nejedná zajímavost

Redaktor >l'yc(:KiUO Bor;iT(Tita«

V. Korolenko napsal sta "Vzpo-

mínky na ernýševského«, v niž

vrhá ostré svtlo nejen na osobu

tohoto sympatického a vysoce zají-

mavého »dkabristy«, le i na po-
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mry sibiských vypovienc a ty náhlii pemny,
které v l\'usku iní nejen píroda, oslriiijicí veer

snžnou bli a ráno osvžující zelenou travou —
ale i pomry, které lovka po dvacetileté nepí-

tomnosti uvitají jako po stoletém spánku.

Odvezli Nikolaje Gavrilovie ernyševského na

Sibi — a doma po nm zbyly jen vzpomínky.

S poátku postrádali ho siln, i pokusy o jeho

osvobozeni byly uinny. Jeden by se byl malcm
zdail. A platili za n lidé celým životem vzení.

Sám ernyževský prosil co nejdutklivji, v listech

ejn totiž politití vzové na Sibii vystídají n-
kolik míst roisahlélio území sibiského; tak i er-
nyševský seznal kasematy v Nrinsku, v Akutaji

a Viljni. Vypovzenci, podavší Korolenkovi zprávy,

byli t. zv. Karakozovci (dle Karakozova, ruského

revolucionáe z r. 1S66 po polském povstání), pak
vzové dostávši se na Sibi proto, že chtli zi-

zovali v Rusku nedlní školy 1 (w letech 70.— 80.)

Ti ubezpeili zárove Koro'enka o naprosté lichosti

všech ei, dle nichž byl ernyševského rozum za-

kalen. Naopak, jistý Polák vyprávl, že nikdy ne-

A. Héusmannová: Podobizna.

za hranicemi vydávaných, by bylo upuštno od

podobných pokusij. V 70. letech již mluvili o er-
nyševském vždy mén a mén. Jeho literami práce se

etly, dokud se neopotebovala ísla asopis, v nichž

byly vydány, a pak se poalo na celou jeho ušlech-

tilou, kypící a svtlou innost — zapomínat. Jen

tu a tam docházely o nm odporující si a podivné

zprávy. Dle jedné z nich zemel prý ernyševský,
tráv poslední dobu svého života v duševních tem-

notách. Mocný duch, nemaje potravy, prý se za-

kalil. Psal dle této zprávy od rána do veera, a

pak co napsal — spálil. Ale pozdji dovdl se

Korolenko v Jakutské oblasti na Sibii o nepravd
tchto zpráv. Setkal se tam s vypovzenci, kteí

s Cernyševským sdíleli po jistou dobu zajetí. Oby-

vidli na erný ševském smutku ani malomyslnosti.

Zeptal-li se ho kdo na píinu jeho vypovzení, od-

povídal: »Bh ví, snad oni vdí, pro m vypo-

vdli, ale já nevím « — další hovor o tomto ped-

mtu odvrátil žertem nebo anekdotou.

Charakteristickou je pro ernyševského je násle-

dující píhoda:

V Nrinsku i v Akutaji sešel se celý kroužek

ruských politických provinilcii. Stejný osud s nimi

sdílelo nkolik Polák a dva ("laribaldovci. Byli

mezi nimi spisovatelé, kritikové, politikové — všichni

byli lidé inteligentní. S poátku se jich ernyševský
— samotá, dle svého obyeje, vidaloval. Pozdji

však se úastnil jejich besed v spolené cele bu
jako poslucha, když pedítali své práce, nebo dispu-
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tovali o rzných otázkách, neb i co úastník.

Pedítával své povídky, i vtipné a obsažné allego-

rie originálním zpsobem. Pinesl si tlustý sešit a

etl z nj voln, ale plynn nkterou práci, teba

po dva — tri veery. Jednou nahlédl kdosi z po-

slucha do onoho sešitu a k nejvtšímu podiveni

shledal, že má Cernyševský v rukou prázdný sešit

a obrací listy nepopsané, improvisuje své dlouhé,

složité dje a psychologické processy. tení inilo

dojem dokonale uhlazené, vytíbené literární práce.

— Bylo vbec význanou jeho rtou, že si rád

zatverail, dobromysln si dobera toho, s nímž

mluvil. Dobrý pozor bylo dáti besedujícímu s ním,

aby njaký žert nepovažoval za pravdu, a skákat

musel v mysli s Cernyševským, jenž nekráel v ho-

voru po ušlapaných cestikách, asto odvážnými

skoky. Kdo obstál ve zkoušce, které podroboval

Cernyševský ostrovtip svého spoleníka — mohl

peísti v jeho oích uspokojení, ba radost.

Z Akutaje pevezli . do Viljnjska v Jakutském

okresu. Tam bylo zvláštní vzení, vystavné v le-

tech (30. pro jediného vzn. Prvním byl dr. Dvo-

áek (Cech), druhým Polák Ogryzko — a tetím

Cernyševský. S nim žili ti žandarmové. Vycházet

sml dle libosti. Ale nesmírn vyvinutý jemnoci'.

nedovoloval mu zakoušeti radosti z této výhody.

Stávalo se, že navštíviv v míst svého vzení n-
koho, hned 'se ml k odchodu; vdomí, že nafi

eká venku žandarm, píliš ho tísnilo. — "Co bych

ho, chudáka, nechal ekat . . . Ne, radji s Bohémi*
— íkával a vracel se do vzení. — Jednou m-
sín pivážela Cernyševskému pošta knihy. Hned
po obdržení je roztídil dle vkusu jednotlivc v m-
steku a neprodlen je roznášel. Divícím se, pro
jich sám díve nepete, odpovídal: — »A vy jste

nepochopili: to je vypoítavost 1 Vždy já jsem ne-

nasyta; vrhnu se na n a rázem vše spolykám.

A tak po ástech mi vystaí na celý msíc. « —
Rád pjoval knihy a zabýval se s chutí svými

strážci. Korolenko setkal se na Sibii s žandarmem,
jenž pekvapoval znalostí literatury a mluvil vy-

branými slovy. Ukázalo se, že byl po celý rok

strážcem Cemj ševského. - Jasn vystupuje z tchto

zpráv faktum, že ani hrozná samota, ani ostatní

ijtrapy dvacetiletého vznni nemohly udolat jas-

ného zdravého ducha, nebo snížit úrove jeho in-

teligence, ba ani ochromit snahu po inností, kterou

nemoha jinak, projevoval osvcováním svého okolí.

A pec vytrhlo ho onch dvacet let úpln z brázdy,

na které zaal orat, a znemožnilo návrat. Nemoha
pokraovati s duchem asu, zstal stát — a Rusko
probhlo zatím kolem nho dvacet let ku pedu.

Rušných dvacet let — plných oprav. Vrátivší se

Cernyševský díval se kolem sebe jako pohádkový

hrdina, probuzený po stoletém snu. Co bylo za

dob jeho svobody první metou želaných novot —
dávno bylo dobyto, sestárlo, objevilo své vady —
a te se jednalo o svržení prve touženého a na-

hrazení novým — lepším. Jen Cernyševský se ne-

zmnil, zstal týmž, jakým ped dvaceti lety odešel:

zachoval si tytéž pedstavy, touž víru v jediný,

vše poádající rozum, totéž pohrdání autoritami,

kdežto ruská inteligence za tu dobu prožila ne

dvacetiletí, ale celé století zkušeností, sklamání,

rozbitých utopií, a došla k neve v týž rozum,

ped kterým se díve klonila. Což divu, že samotá
Cernyševský stal se po svém návratu do vlasti

ješt vtším samotáem a dostat se k nmu, že se

podailo málo komu. — Což divu, že se nedovedl

vžít v ducha nové doby, a postavit se opt k veslu.

Práce jeho v tomto ase se o.-nezily na peklady.

Napsal sice i nkteré stati samostatné, ale ty z-
staly nepovšimnuty, an zpsob i obsah nepíléhal

k duchu doby. Jakkoli byl žalostný osud erny-
ševského, jenž krom naznaených disharmonií byl

sklíen i chorobou — nesnesl nikdy, aby byl li-

tován. Zajímavo je, jak se díval na svou minu-

lost. — »Ach Vladimíre Galaktionovii« — ekl
Korolenkovi, pí hovoru o minulosti, jenž za-

vadil i o Sibi — »víte-li, pišel jsem v Akutaji

do stedu vypovzených za revoluní vci . . . Kdo
tam vše byl: Poláci, snící o vzkíšení své >ei
pospolité', Italové-Garibaldovci, pispchavší jim

ku pomoci, naši Karakozovci 1 . . . A vše — lidé

dobí, ale vše — zelená mládež. Jedinému mn
bylo k padesáti. Ohlédl jsem se na sebe a povídám

;

»ach ty, starý hlupáku, starý hlupáku, kam t to

zaneslo. No, a bylo mi hanba . . .«

Takové výlevy bývaly pronášeny ostrou formou

sebeobžaloby, ale nemly nikdy pnzvuku unylého

sklamání, nebo slaboduché kajicnosti. Naopak, po

nich zatásl Cernyševský svými hustými vlasy,

hledl z pod ela usmvavým pohledem a pipojil:

— A pec, fíci-li pravdu: vždy ne vše jen

špatné bylo . . . Bylo leccos pkného. Teba ne

málo bylo pkného, ano ne málo. — Do poslední

chvíle zstal týmž : revolucionáem v duchu se

všemi 'dívjšími nierami morálního zápasu. Vy-

smíval se jen svým pokusm praktické innosti.

Akiin Se/.

Byli jsme z ad tená vyzvání, abychom

také projevili za eské spisovatelstvo velé sym-

pathie a družnost eskému dlnictvu ve velkém,

svatém jeho boji za rovnost všech ped osudím

volebním, v snaze jeho, aby s ela lovka rukou

pracujícího smazáno bylo znamení pária naší spo-

lenosti. Nebyli bychom váhali uiniti tak již díve

a bez vyzvání, kdybychom nebyli bývali pesvd-
eni, že není možná, aby o tchto sympathiích

eské dlnictvo pochybovalo po všem tom, co bylo
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v literatue eské po léta psáno a hlásáno. Z vrstev

spoleensky nejníže slojících, ze samého lidu dl-
ného vystupovaly a doplovaly se odevždy pe-
vážnou vtšinou ady pracovník literárních, a bylo

tedy jen pirozeno, že opt k lidu, z nhož vyšel,

obracel se eský spisovatel a jeho doufání i zou-

fání, jeho žaloby i protesty vyjadoval ve svém

díle. Veliká je ada eských spisovatel, kteí pímo
dotýkali se palivých otázek dlnických ve své

literární práci a vroucn stáli na stran eského
dlníka, a již neohrožen osvdoval svou národ-

nost, vysílaje dti své do eských škol národních

menšin, nho protestoval proti sociálním útiskm
a kivdám. Jan Neruda, Václav Šolc, Rudolf Mayer,

Svatopluk ech, Jar. Vrchlický, J. V. Sládek za-

pl* lidu dlnému nejednu píse nadje, vzdoru,

i útchy, a celá ada mladších spisovatel za vc
dlnictva perem bojovala. Pipomínáme-li to, pi-

pomínáme to více široké veejnosti než dlnictvu

samému. To dobe zná své pátele a uinilo si

samo pehlídku jich ve své knize Poesie so-
ciální, vydané r. 1902 nákladem družstva strany

sociáln demokratické. A lato od let vci dlnické

projevovaná sympathie v dílech literárních zdá se

nám vážnjší, hlubší a úinnjší posilou, než všecka

jen heslem dne vyvolaná osvdení a prohlášení.

-=-^ Lucerna. Nová Jiráskova práce má už

piléhavou dramatickou formu. Není skuten
ani jinak myslitelná, než v ad obraz, po-

skytujících dramatikovi nejvtší volnost. Není to

nadsázkou, ekneme-li, že »Lucerna« je až na n-
nkteré menší a snadno odstranitelné nedostatky

nejšastnji koncipovaným dramatickým dílem Ji-

ráskovým. Autor stojí na pevné basi svého studia.

Už Magdalenou Rettigovou uinil pokus, ryze eské
ovzduší minulých dob reprodukovati v dramatickém

rámci. Sám jist pozoroval, že bohatství svých po-

znatk by ntmohl uplatniti v rigorosnjší stavb
dramatické, jež má ve svých neodvolatelných pí-

kazech mnoho bezohlednosti, které, jak známo,

autoi bu z nedostatku pravého nadání ignorují

nebo neradi se jí podrobují.

Už oznaení doby povídá, že autor shrnuje ve

svoje dílo soubor jistých jev národních i spole-

enských. Za onoho asu, stojí psáno na ceduli,

což znamená v tomto pípad tolik, jako introdukce

v pohádkách: »byl jednou jeden kráU. »Lucerna«

má práv kardinální svj pvab a kouzlo ve svém
pohádkovém zabarvení. Jirásek sám ekl, co chtl

dílem svým zachytit. Kus eského života z doby
robotnictví a poddanství. Je to autorova doména,
ze které vyvážil svoje nejvtší díla. Svou 'Lu-

cernou" svítí zárove na svou práci, na svoje stu-

dium, na život, vyplnný dkladnou a úctu vzbu-

zující snahou.

Obrazy jdou za sebou jako v kronice. Pozná-

váme pedstavitele samostatnosti lidu, pana otce ve

chvíli, kdy zapisuje v pamtnici diktando staré

báby. Panenka ve mlýn jako ptáe si pozpvující

houby se stará o to, co má kniha za význam.
Pijde s nárui kytek a lisuje si je v pamtníci,

jako misál tlusté. Co znamenaly knihy takové pro

potomstvo, víme všichni. Autor musel o to aspo
uknouti. Víme však už, jak máme na mlynáe po-

hlížet. Je to písmák, lovk, který nad ostatní vy-

soko vyníval.

Mlýn je ostrovem v poddanském moi. Majetník

jeho není otrokem vrchnosti. Idylka ist Jiráskov-

ská dostane trhlinu píchodem panského drába.

Páni ze zámku by rádi vidli, kdyby také mlyná,
lovk nerobotnik, pišel pivítat jasnou knžnu.
.-\ už je tu konllikt. Mlyná vítat nepjde. Pro . .

za to snad, že páni mu chtjí skácet starou, pa-

mtihodnou lípu? Brzo na to objeví se na scén
i symbol kusu a zárove jeho skoro hlavní artikl,

osudná lucerna. Naší citlivosti se tu cosi nelib

dotklo Máme pocit, jakoby v tch prvních hovo-

rech o lucern bylo pece jen nco strojeného. Lu-
cerna byla schována na pd, ale povinnost s ní

srostlá tim neuhasla.

Mlynáova svoboda mla slabý kaz. Zstalo na

peíku pedka, z roboty se vymaujícího, kus sko-

ápky. Páni mli právo žádat na majiteli mlýna,

aby jim svítil lucernou na cestu, kdykoliv o to po-

žádají a kdykoli pjdou z veera od mlýna k zá-

meku v lesích skrytému.

Vypadá to, jakoby tu vzel dramatický úklad.

Ale není ho teba, protože by se do tohoto ovzduší

ani nehodil. Mlyná je celý lovk. Háji svoje

práva, ale je si vdom své povinnosti. Sebere lu-

cernu a nastoupí s knžnou dobrodružnou pout.

Jdeme za svtýlkem a dobe se bavíme. Tušíme

už, že nám závr dá plné uspokojení. Víme, že tu

nedojde k prudkým nárazm, že se tu neprolije

ani kapka krve, a pece jenom hra od obrazu ku

obrazu poutá a probouzí nové oekávání, má
zkrátka svou zajímavost

Do prostinkého dje vloženo mnoho svžích a

humorem prosycených poboních výjev. Pohádky

a povry v lidu našem mají svoje koeny a šlo-li

o charakteristiku doby, musí býti na né pamato-

váno. Jirásek nám peludy a fantasie temperament-

njšich hlav pedvedl v celých scénách, v nichž

snoubí se zdravý a jadrný humor s tklivostí, která

každou takovou lidovou perliku opádá svým
snivým kouzlem. Všechno je tu zrovna vymalováno

svžími barvami a proto hra chytila podrobnostmi

i celkem.

Kus byl sehrán s naprostým úspchem a vy-

praven rež. Kvapilem ve stylu pohádkovém, jenž

dal podnt k pkným scénickým momentm. Knžnu
v rozkošném úboru princezny hrála si. Grégrova,

panenku ze mlýna pí. ervená, jež mla hlavu

upravenou jakoby podle vzoru Mánesových hla-

viek. Mnoho veselí vyvolala svou jadrnou mluvou

pí. Hiibnerová. Skvostný byl p. Mošna jako ha-

strman Vypadal tak, jak ho naše ballady líí. Pan

otec je role pozoruhodná svou povahou. Je to vzor

eského uvdomlého lovka ze starších dob, jenž

175



ÍSLO 11. M A J RONÍK IV.

tkvi na svém právu s vtlenou houževnatostí.

Mlyná nemá píležitosti k temperamentnujšimu vý-

buchu, ale práv ta jeho sebevdomá rozvaha p-
sobí dojmem sympatickým. Pan Vojan v tom smru
roli pochopil a dobe provedl. O- o — .

O Divadlo v Pardubicích postaví msto. Spolek

divadelní postoupli obci své jmní — asi na

100.000 K se páící — s podmínkou, že postaví

dstojnou budovu do urité doby. Pardubice, které

rychle vyrostly z desttitisícového msta na obec

bezmála o 25.000 obyvatel, ieší nyní rychle n-
které velké otázky místní. Zavedli elektrické osv-
tleni, zizují kanalisaci, vodovod, regulují eku
Chrudimku, upravují ulice — krátce mní staro-

slavné msto 1'erštýn na modern pohodlné sídlo.

Takové velké otázky nevyidí se hladce — ze-

jména ne v Cechách — i pi jednání o divadlo

vyskytly se v Pardubicích návrhy, aby místo di-

vadla postaven byl spolkový dm se sálem, v nmž
by bylo jevišt. Varujeme ped tlm nejdtklivji.

Nepihlížíme li ani k tomu, že eské spolkáství je

na cest k drobivéniu zakládání nejmenších kroužk
— upozorujeme, že spolkový dm nikomu nevy-

hovuje zcela, a proto také nikde se neosvdil. Je

to dít, které má mnoho otc, ale žádnému se ne-

zachová, a proto bývá opuštno a chodi na konec

boso.

Besedy už nezachrání nikdo. Do nové doby se

nehodí. Klesly na pouhé zábavní spolky. Ani otázka

knihoven a ítáren nebyla jimi rozešena. Chopili

se jí initelé jiní. Co pijde po besedách, nedá se

íci v této dob, kdy se rodí tolik nových formaci

v naší spolenosti, v život veejném, politice.

V Pardubicích budou tedy stavti divadlo a ne

spolkový dm. Pan arch. Balšánek k vyzváni

mst. rady ml v tchto dnech pednášku v Par-

dubicích, v níž jako osvdený odborník jist upo-

zornil na výhody stavby pouhé divadelní budovy.

A nech nebudují divadlo piHš malé. Staví je

pro celé století a veliké lidové návštvy nedlní

a svátení musí každému podnikateli pedstavení

vynésti náhradu za schodky normálních a slabých

návštv: 800— 1000 osob nech je možno tedy

do budovy smstnat.

-^-^ Dojmy z výstavy Am. Hausmannové. Je

snílek a pece je v jejím díle tolik realismu 1 Ni-

koli realismu v obyejném, konvenním slova

smyslu. Ale realismu, jakým mluví píroda. Píroda

v tichých, zasnných zákoutích ulic, píroda pí-

moských severních vesniek s rozházenými chalu-

pami a ídkými trsy upinaté trávy severních dýn,

píroda kalného dne v Tuileriích i píroda noního
hvzdného blankytu. Oi její ponoily se do kraje

a ssály jeho vyprávní, jiným nesrozumitelné. —

•

Sdílná interpretka otevela nám rzné výhledy: do

profil starého Štrasburku, na kamenný detail opu-

štného parku, do zákoutí ruské vesnice, v stíny

lesních velikán, jež jakoby sedímly v odpolední

siest. Mají svj domovský list všecky ty inte-

rieury, a je stvoila píroda sama, nebo ruka lidská,

ale pi tom musí býti stejn blízky každému srdci,

bez rozdílu národnosti a politických hranic.

Malíka je samotáka, žena každým coulem svého

tvoení, le odlišná, nelpíci na spolenosti, nevy-

hledávající ji a netoužící po ní, tak choulostivá

proti vetelcm v jejím království, že nikde neoži-

vuje lidská tvá jejího díla, jakoby malíka bála se,

že jí ta družina odvje všecku majestátní poesii

jejich koserowských neb muromských nálad.

Autorka prožila njaký as v jihorusk vesnice.

Jmenuje se Lipna nebo tak njak. Nezáleží na tom.

Vycházela ku behm tichých tní, zadívávala se

v barvy veerních stepi kolkolem, prosedla opodál

starého kostela, naslouchala vzdálenému vytí po-

ouchlých šelem muromských les — to byla snad

jediná dissonance v barevných akordech tohoto

kraje. Prosnila nejeden veer též na Litv, žila

v Paíži, v Mnichov, uila se u mistr tu i tam,

ale zstala pi tom svá.

Rádi bychom pinesli ve vrné reprodukci n-
který obraz sl. Hausmannové, ale síla jejich vzí

v hrách barev. Abychom však pece uvedli mladou

umlkyni do eského svta, pinášíme jako ukázku

jejího umní portrét, pi jehož tvorb pracovalo

nejenom její umní, ale i veliká její láska.

mm.
--- Za vtrem. F. Naske, známý tenám Máje

svými illustracemi feuilleton »Praha vera a

dnes«, rád se zabývá rázovitými figurkami, jichž

karakteristické vlastnosti zevnjší namnoze drasticky,

ale pravdiv, svižn a s humorem vyjaduje. Malý

jeho obrázek je plodem šastného okamžiku, roz-

marného nápadu umlcova, jenž naproti krmái,
hgurce bžného typu, posadil kui-áka, veselého

kumpána, pipomínajícího živ groteskní komické

postaviky starých holandských mistr. Ye.
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Tajemství.
(Zlomky tragikomické historie.)

uže, život jest velmi osud-
ná vc a velmi imperti-

nentní nkdy. Slena Gréta

pišla k tomuto historické-

mu poznáni kdysi veer,
když — ach, celá historie

by toho byla . . .

I.

— Don Alio di Padua . . .

Ten, jenž pravil toto jméno, uklonil se

a ironicky ponkud se usmál.

Don .Alio, má Gréto, vysvtlovala Máša
— takové roztomilé dátko s koketním úsm-
vem a ideálními rtíky — o nmž jsem ti vy-

pravovala již tisíckráte. Bylo jeho jediným

páním poznati tebe.

Po té sklopila oi velmi nevinn k zemi.

Slena Gréta nemohla se zdržeti ironického

úsmchu.
— Ach, don A\i\o di Padua . . .

II.

Myslila si

;

— Bože, jak uboze ten slavný muž vyhlíží.

Pohleme : má šosatý kabát a divnou šálu kol

krku. Divoké vousisko, a po parfumu ani

stopy. A vlasy v jakém nepoádku ! A ná-

tepniky . . . Ach, ach, ach . . .

Velmi se rozesmála.
— Pro se smješ, Gréto? tázala se nevinn,

velmi nevinn Mášenka.

— Donu .Alfiovi. Jaký to patron. Mj bože!
— Ale on t miluje . . .

— Jak že? Ne, ne, to není možno. To jest

strašný lovk . . .

Tu Mášenka opt velmi nevinn jala se

dokládati

:

— Ale vždy jsi sama nkolikráte ekla, že

jest velmi zajímavý . . .

— Já? Nikoli. Nikoli. Bože, takový don

Alfio

!

— A dokonce jsi poznat jej si pála.
— Ni slovíka pravdy na tom, moje drahá,

rozhodn se bránila Gréta. Ostatn, rozpomínala

se, to proto, že byl nám všude ve stopách.

A že všude íkali »Ach, to jest don Alfio,«

že íkali »jak výborný to lovk, « »jak krásné

vci píše*, považ i mamán to íkala . . .

— Nu, a — ?

— Pranic. Pranic, rozumíš. Ach, takový

don Alfio . . . Snad dobe píše, ale milovník . . .

Ostatn slena Gréta se ihned vzpamatovala

a vzpomenula na svou sesterskou autoritu.

— Tm vcem nijak nerozumíš, Mášo. Dost.

Jdi íst.
— Ale on t miluje, vzlykala plativ Má-

šenka.
— Jak to mžeš, tvrdohlavé dít, íci? od-

povídala nemén pohnut Gréta.

— Jen si to rozvaž, Grétiko, vykládala

tém v slzách .Mášenka. Vzpomínej má drahá.

Loni soirée na poest Ludovu: byl tam. Pak

tanení veer u Ryanové : byl tam. Pak Cen-

tral: byl tam. Pak divadelní veer dilettant:
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byl tam. Výlet do Galerie, banket po výstav,
jubileum vašeho editele. On, on, on — proto,

že vdl o tvé pítomnosti.
— Dosti. To je ohavné.
— Ukrutné od tebe, moje drahá, lkala Má-

šenka velmi srden.
— .Ani zbla pravdy.

111.

— Ovšem. Te vzpomíná : leccos pece
pravdiv ekla Mášenka. Byl pece do jisté

míry zajímavým. Kdysi, kdysi . . . -Ach,

ano . . .

To bylo od oné chvíle, kdy vidla je na
promenád, vlastn v povzdálí mimo prome-
nádu : dona Alíia a Mášu. Dával jí práv
svazeek basalek, s takovým zvláštním po-

hledem. Ó, tehdy byla ujištna, že mezi tma
dvma nco plane. Ale, bože, jak by to bylo

možno. Máša jest pece dít, ach, zcela dít.

Ani ve snu by nikomu nemohlo napad-
nouti . . .

Zmizela v promenád však s neklidem pece
jen v srdci.

Ach, ten don Alfio, don Alfio . . .!

Pipadalo jí, že pišla na stopu njakému
tajemství. Jak jen je vyloviti, zachytit zcela

jist? hryzla ji žádost.

Tu se celá vc stávala velmi zajímavou

kamkoli ony do spolenosti pišly, po každé

don Alfio. A po každé jiný: pozorovala jej

z pozdáli, všude, kam se obrátil, sladce ujištna,

že jí netuší, ba ani nezná . . .

Toto stopování ji inilo zvláštní rozkoš.

— Jak jest zvláštní, mínila mnohokráte,

hledíc z jeho krok, z jeho gest vyísti jeho

tajemství. Nebo . . .

A pec to nebylo možno: Mášenka zírala

svýma modrýma oima tak prost, tak naivn,
tak dtsky, tak slaounce.

Rozilovala se opt mnohokráte: don Altio

znal její rodie, její bratry, její bratrance, byl

se všemi v srden pátelském styku : nuže.

Znal tak i Mášu. Koho je to vinou, že oni

dva, Gréta a on, nijak dosud se nesetkali

ve srdenjším spoleenství ?

— Jak jde hrd, jak zvlášt esané vlasy

má, jak divn prohýbá pravou nohu! Nu.

pokej, don AHio, záludný hrái, tvé tajemství

bude vyzrazeno. Ale bda pak !

IV.

Nikoli, to bylo hanebné probuzení z tchto
sladkých her.

— On t miluje. On t miluje . . .

Opravdu. Shledávala znaky. Usvdovalo ji

všechno, jedna okolnost po druhé.
— Soirée, tanení veer, Central, galerie,

dilettanti, banket, jubileum . . . Ne, ne, to by

bylo strašlivé takto najednou ze všeho! Znovu
zí jeho pohled tak divného významu.
A .Alfio se uklání s tak divn ironickým

lismvem.
— Don Alfio di Padua . .

— Jaké to strašné šosy má a vousiska

!

Jaké vlasy a jaký klobouk I Ach, divý muž
z prérie to jist. Jižní Amerika, to ješt. A jak

divn mluví, taková gesta má zvláštní! Ne,

opravdu protivn zvláštní lovk . . I

V.

— Tedy, prwsím, Gréto, abys pi-ichvátla.

Víš, že's slíbila Alfiovi dnes svou pítomnost.
Potkala jsem jej, pravil, že se tší zvláštní

touhou na tvou spolenost. Byl by nešasten
každým okamžikem oekávání. Bez tebe by
neml prý xecitaní veer pražádné ceny

u nho. Grétiko .... prosí Mášenka, které

jest ureno, aby dnes zstala doma. Recitaní
veery se protahuji velmi asto do noci. Dí-

venkám se nesluší zdržovati se a bdíti dlouho

do noci.

Mášenka bolestn uznávala. Klopila velmi

lítostn oi k zemi.
— Ale to jest strašlivé, vyhrkla Gréta. Toto

tob všechno ekl?
— Ješt více, Grétiko.
Uprosted strojení ustala slena Gréta a

oznámila resolutn maman, že nepjde do re-

citaního veera.
Úmysl byl tak vážný a houževnatý, že chtj

nechtj k veliké mrzutosti musila se strojiti

ubohá Mášenka.
— Pjdem velmi brzo dom, milé dít, t-

šila maman Mášenku.
— Ano, mamiko, pravila velmi pokorn

Mášenka. Jen k tvému pání jdu . . .

VI.

Zapadly dvee. -Slena Gréta usedla unaven
na pohovku.
— Msta, milý don. Moje msta. .Až budete

nkoho chtíti unuditi, milujte jej, prosím . . .

Potom zahledla se vzhru, ke kresbám
stropu, a nemohla zabrániti myšlenkám, aby
nevzpomínala donova patrónstvi Zela jeho

zvlášt chladná gesta, i tak zvlášt suchá,

úlisná, avšak vždy táž. Jeho úsmvy, z nichž

nemohla souditi, co si ten lovk vlastn

myslí, kterými spíše se skrýval než svoval,
zela jeho pozornosti, plné oné úsluhy, která

nemá pražádné dynamiky.
— Jediný don, který neumí milovati. Fí . . .,

rozhodla a udeila pstí do malé toílettní

skínky . . .

VII.

To byl onen veer, kdy mla slena Gréta

poznati záludnost všech vcí v život: Skínka,
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která ležela pokojn na stolku blíže pohovky,
ona skínka, napadená pstí Grétinou, náhle

se otevela
Slena Gréta velmi unaven, zcela bez my-

šlenek vzala skínku na klín v jakési dtské
hravosti. Nahlíží . . . Ach, staré vlascnky a

stužky . . .

Náhle se zarazila.

— Hleme .... podivila se. Domnívala se,

že skínka jest vyplnna tmi starými hlou-

postmi, a tuto shledala, jak — patrn úderem
vypjato v tajném peru — vykivilo se zdán-
livé dno skínky a objevila se nová pe-
hrádka . . .

Naklonila se k svtlu.
— Svadlé poup ... a list, jaký to list . . .

ba oechový ... s datem . , nahlížela pe-
kvapen a pátrala prsty nedokav dále.

— Dopisy ! Vykikla tém toto slovo. Vy-
ala pak opatrn balíek list rzných for-

mát, pevázaných prostou bílou stužkou.

Roztrhla ji

:

Rukopisy dona AUia di Padua . . .

MIL

Znala jeho písmo z jeho spoleenských
korrespondencí s rodii. Nebylo pochyby.

I jeho jméno te, to jméno, kterým jej oslo-

vovala spolenost, tak instinktivn piléhav
jej charakterisujíc . . .

— Mea carissima, mé sladké dít, které mi-

luji píliš . . .

IX.

Bylo to jisto: Ono tajemství jejíma rukama
zachyceno.

Vidla Mášenku, toto rozkošné dátko s tím

roztomilým pohledem, s onma drobnýma
rukama, s oním úsmvem, plným sladkosti

a rozkošného žcnství — —
Ruce se jí roztásly.
— Mea carissima, mladý mj sne, jejž mi-

luji píliš . . .

Horké, sladké vty, plné vzácné jem-
nosti, grácie, jemné melancholie a isté ho-

roucnosti, které psaly ruce Alfiovy. se jí zmoc-
nily jako úkladný požár, jenž náhle vyšlehl

v tajných hlubinách jejího srdce.

Nalezla i list Mašin, neodeslaný patrn,

psaný jejím rozkošným rukopisem, pesn
rozlišujícím vlas i stín písma v hebkých nu-

ancích

:

— Nevíte, jak vás miluji, Alfio, jak se stá-

vám krásnou vaši jemnosti, radostnou vaší

hloubkou, vn v neurité rozkoši sladkého

vdomí, že mne milujete, a zase v údsu
o naše tajemství . . .

X.

Chtla zniiti ty listy. Ale srdce se jí roz-

vzlykalo. Vyhledala papír, plna rozervanosti,

prudké hokosti, aby napsala Alfioví krátký,

krutý, zniující rozsudek.-
— Jdte a nevracejte se nikdy. Znám vaše

tajemství a vaši lež . . .

Ale ruka neovládala více péra.

Bázliv potom, bázliv a bez jediné myšlenky
skládala list k listu, ovázala je jejich stužkou

a vkládala je do tajného lžka jejich.

Byla její síla zcela již vyerpána, když
uložila skínku na dívjší místo a klesla pak
zpt na pohovku, pepadena keovitým pí-

valem slz . . .

-s^^^
TEREZA DUBROVSKÁ:

^ž všechny kvty v sad zblednou,

vždy vdn budu vzpomínat,
že cestou mou Jsi pešel jednou,
že míval jsi mne, hochu, rád!

Píse.

Tak vdn stisknu Tvoji ruku

ó. tiché smutky zašlých dn

!

Už podzim hýí v listí buk
a kraj se halí v šero sn . . .

A oblaka už v dáli šednou
a v teskných dumách dímá sad .

Že cestou mou Jsi pešel jednou,

vždy vdn budu vzpomínat!

(12 )
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JINDICH SVOBODA:
Cigánovy husle.

J§ms svtla, barev, cit, vášní, nálad

zím z cigánových zvuných huslí sálat.

Sms smíchu, žertu, vtipu, ironie

ve strunách jeho lesklých huslí žije.

Jich árné zvuky mysl jeho zpíjí,

jak pocel v bílou mileninu šíji.

Z jich tla asem šlehne výkik divý,

jak rukou vjel by do oovy hívy.

Vše, co ho tší, ím mu duše jásá,

v kaskádách rj^thmu jako perly stásá.

Z vln melodie duha lásky skoí,

blesk žárlivosti tryskne mu z nich v oi.

V jich strunách smycem radost vzbouzí, láme,

jich hudbou láká, omamuje, klame.

Když zklamání se jeho srdcem šíí,

tu jejich vínem cigán v noci hýí.

A když stín Smrti v tvá mu lehne bledý,

zalkají husle nad ním naposledy.

EM. RYT. Z EKOVA:
U krbu Francie.
Nkolik eských pohled a vzpomínek.

(Dokoneni.)

V Paíži, dne S. srpna 1905.

era v pondlí byl

jsem u p. Louis
Legera — pondlí
jest dnem návštv
našeho všeslovan-
ského konsula v
Paíži a v zahrad-
ním zátiší v ulici

Boulainvilliers v
ten den vždycky se setkáš se Slovany. Dostalo
se mi vzácného štstí, že jsem mohl aspo
letmo prohlédnouti ásf drahocenné korespon-
dence od r. 1868. Není dosud uspoádána.
Probíral jsem se zbožn svazkem žloutnou-
cích list .Strossmayerových datovaných z Dja-
kova a z íma, v nichž veliký biskup pro-
rocky hlásá význam nebezpeí germánského
pro Evropu a nutnost bližšího spojení národ
latinských a slovanských v zájmu civilisace

evropské.

Pan 'ilip Godet, piítel p. Legerv, jenž
zakládal si na svých vdomostech grafologi-

ckých, zahlédl r. 1867 u p. Legera rukopis
.Strossmayerv a akoliv pisatele neznal a
chorvatskému listu nerozuml, zvolal nadšen

:

»Hože, jaká veliká duše, jaká vznešená po-
vaha. Pál bych si poznati toho muže!<

— Organísujme se, kráejme pospolu . . .

Žehnám vám, milý píteli, za vaše snahy,

abyste šíil známost literatury slovanské v Pa-

íži, v Institutu a v Collge de France.
— Andrassy nechce se mnou ani mlu\-iti . . .

— Psal jsem biskupu Orléanskému prose

ho, aby dopsal Thiersovi a dodal mu mj
list . . .-.

Tyto a jiné zajímavé úryvky zachytil jsem
z list velikého Slovana, z list psaných
chorvatsky, latinsky anebo francouzsky, slo-

hem, jenž prozrazoval každým rtem muže
nevšedního, bh svta bj'ste pozorujícího, do
budoucnosti daleko zírajícího a národ svj
nade vše milujícího.

A opt jako relikvii zbožn mn ukázal

p. Leger autograf Šafai-íkv, poukázku na
knihu vydanou ped dávnými lety v knihovn
musejní. Le nebylo asu, bohužel, na po-

drobné prohlížení. Byla tu veliká sms vše-

likých dopis nartaných karakteristickými

písmy na papírech nádherných i prostých,

aristokratických i demokratických, a každý
podpis vyvolával pedstavu nkteré veliké

postavy z evropské spolenosti. Zvláštní plc
mele! Turgenv fpsal francouzsky, ale pod-
pisoval po rusku), Rieger, Pisemský, Palacký,
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Solie Podlipská, Renan, Jaroslav ermák,
Thiers, Pypin, Jai^i, Roland princ Bonaparte,

Sully-Prudhomme, hrab Paížský, Bornier,

Coppée, pí. .'\dam, Paul Bourget, Julius Zeyer,

G. Hanotaux, G. Sandova a j. v.

Jeden dopis pí. Sandové nás echy zvlášt
mže zajímati. Týká se pedmluvy, o niž byla

požádána veliká autorka románu Consuelo
pro vzácné nám dílo (spolenou práci p.

Lcgera a J. V. Kie) vydané r. 18(57 pod
názvem »La Bohéme historique, pittoresque et

littéraíre«. Slavná spisdvatelka, jež echy znala

(byla i v Praze se svým pítelem Chopinem),
praví v onom zajímavém dopise, že by s ra-

dostí pedmluvu k dílu o echách napsala, ale

jsouc zvykla na vše ádn a dkladn se pi-

praviti, sama cítí, že by musila z& tou

píinou proísti znovu mnohé vcí o Cechách.
Na to však pro krátkost asu, jsouc jen mimo-
chodem v Paíži, ani pomysliti nemže.

\' Paíži, dne S). srpna.

Nezapomenu nikdy onoho dne, jejž prožil

jsem ve ville des Brillants, na olympické vý-

šin pahorku Meudonského nad Seinou, v opo-

jivé blízkosti onoho velikého msta, jež »stále

volá a burácí, a jehož odmlením tolik by
utrpl šum svta«.

Tentokráte, prese všechnu touhu svoji, ne-

mohl jsem se vypraviti do Val Fleuri, kde
sídli Rodin, kde od let pracuje v zátiší, dý-

chajícím klidem, antickou prostotou, velebnou
poesií dílny a pvabem venkovské samoty.

Tam hrd, s pravou dstojností neúprosného
geniálního umlce a nadšeného pracovníka,

sídlí, jakoby nechtl ani na krok sestoupit,

natož sám na polovic cesty vstíc vyjít té

Paíži akademické, oficielní, Paíži uhlazené,

konvenní a tradiní. Jak dlouhá tu doba zá-

pas od roku 1864, kdy v Salonu byla od-

mítnuta jeho ecká maska »Muže s peraže-
ným nosem « ! A jaká síla genia, jenž dovedl

vítzn vzlétnouti nad všechny ústrky nepo-

chopení, úsmšky žárlivosti a intriky organi-

sované prostednosti ! Ped geniem mistra Ro-

dina život se pln zjevil, v celé tragice nahé
pravdy, v celé kei bolesti, v celém šílenství

vášn, v celé sile i nžnosti lásky, v celé mo-
hutnosti myšlenky — celou tragiku života

mistr Rodin vyjádil skulpturáln, a krásné jest

slovo básníka Leona Riotora, že Rodin jest

Michel-Angello. o tyi vky bídy a strasti

lidské bohatší a starší.

Tentokráte nemohl jsem prožiti slastný den
ve slavném meudonském zátiší a oddati se

dumavému obdivu celého životního díla mi-

strova, jež tak zbožn jest uschováno ve
zvláštním pavilonu ne nepodobném chrámu.
Byl bych opt rád spatil ta podivuhodná díla,

ta jásající a hadovitá tla svdných žen, ty

symboly lidské touhy, bolu, zoufalství a
práce, snu a myšlenky, ty Bacchantky, mo-
ské víly, ty prokletce lidského osudu, ty

trpící trpaslíky v rukou Fatality, byl bych rád

spatil opt Evu, Vzpomínku, Zemi a lunu,

Bellonu, Rozmary moe, Lesbickou lásku,

První lásku. Louení Romeovo, Marnotratného
syna. Obany Calaiské, Sochy Victora Huga,
Balzaca, Puvise de Chavannes, Rocheforta,

Svatého Jana, Kovový vk, Políbení, Myslitele

a j. Zašel jsem k pozvání mistrovu do roz-

sáhlé budovy v rue de TUniversité, kde jsou

státní sklady mramoru a kde jest mimo to

i cela ada atelier, jež propjuje vláda onm
umlcm, kteí byli poctni objednávkou státní.

V této dílné pracoval mistr Rodin na své pro-

slulé soše, pedstavující Victora Huga jako

antické božstvo, an sedí na skále omývané
hymnickým moem, jemuž básník naslouchá,

s pravicí vztaženou do daleka smrem z vlasti.

Mistr uvítal mne s prostou srdeností a pro-

vedl mne dílnou. Laskavost jeho šla tak da-

leko, že sejmul i vlhké obaly s prací zapo-

atých a peliv nepovolaným tajených. A tak

bylo mn dopáno štstí, že spatil jsem opt
celou adu dl mistrových, »Stvoení Evy«,
tak nžn vystihující klidný spánek Adamv
a cudnost panenské ješt ICvy, s rukama na
hrudi skíženýma, stanul jsem na chvíli ped
sousoším Lásky, kde z úplného splynutí tl

i duší line se harmonie nejslastnjší (sousoší

to ureno jest k umístní na trávník s poza-

dím stromoví), zadumal jsem se v obdivu

ped Musou, jež oplakává zíceniny Akropole

(výmluvný to symbol pádu Hellady), patil jsem
chvíli v melancholické, ale pevné tahy slav-

ného Berthelota (na jehož bust ve vlhké

hlín práv se pracovalo); démonickým zra-

kem svým pivolal mne Napoleon, mladistvý,

chmurný Caesar zahalený pláštm. A stále

jsme hovoili a dobe si rozumli, a ze spo-

leného hovoru našeho zrodil se i název pro

sochu nahé ženy, stojící na strmém skalisku

a píšící ve sklonu (o koleno se opírajíc) na

papír: •Historie, naslouchající lidstvu". Mistr

se zájmem poptával se na Prahu, na eské
umlce a na svého žáka, p. Maatku. Když
zatoil se hovor na slavné dílo mistrovo:

»Kovový vk« (nebo Muž prvních vk), jež

bylo vyvolalo r. 1S77 v Paíži takovou boui,

a jež nyní jest ozdobou musea v paláci Lu-

cemburském, vyptával se mistr na umístní

bronzového odlitku zakoupeného Prahou. .Jest

mým vroucím a jediným páním, aby pražský

Kovový vk zstal na radnici, na té staro-

bylé radnici pražské, jež jest srdcem Prahy a

srdcem ech, a aby socha moje nebyla pe-
nesena jinam. To místo jest pro mne památné,

významné a estné. Tam chtl bych míti vždy

svoji sochu vedle pedních dl eských ma-

isi
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líii a socha, kteí mne spolu s obcí Praž-

skou tak krásn roku 1902 byli pijali. Tlu-
mote v echách moje pání, zmocuji vás
k tomu . . .-

Když jsme vyšli z atelieru na pvabné a

idylické nádvoí rozsáhlé budovy, s pknými
svžími trávníky a hustými skupinami strom,
spozoroval jsem po jedné stran ohromný
inžák. »Ten inžák by ml býti vyvlastnn,

aby poesie tohoto místa nebyla nijak ru-

šena . . .«

•Bojím se, že spíše vyvlastnni budeme
my, nebo msto kolem úžasn roste, a po-
chybuji, že toto veliké prostranství ped
našimi ateliery se udrží — bude asi záhy také

zastaveno a umlci se nkam vysthují . . .«

Vážná, prorocká tvá mistra Rodina se

usmála zlehka, ale pece jen trpce.

C^^ (^®7 ^mh

KAREL NOVOTNÝ:

ll^dyž západ ržovou svou clonu chýlí

nad vonné nivy, zlat záící,

tu vzdálený tvj sladký obraz bílý

v mou duši svítí, touhou chvjící,

a opojná tvá lilijová krása
do jejích hlubin snivou hudbu stásá.

Když veer jako blankytové moe,
sn veslem zlatým tiše brtizdný
a v ln svém hvzd mlenlivé hoe
hrou sladkou zazní duše o stny
a tpytným krokem v spící kraje vchází,

tvj sladký obraz ješt neodchází.

Snní.

Když v klenb lunou modravé a siné

noc rozestýlá hedbávný svj stín,

tu stíbrný a záiný s hvzd mi kyne
z tmy vyrostlý jak bílý cherubín

a šeptá z ržových mi ratolestí

nebeských konin divukrásné zvstí.

Tu zdá se mi, že zahradou jdu lásky,

kde vné jaro tiše plane mi,

že ret tvj celuji, tvé hladím vlásky

a sladkou skrái tvou vním ržemi,
v tvé oko hledím, které modrem svítí

jak lesní t, kam chodí lan píti —

PAVEL LIST:

Oista.
Novella.

(Dokonení.)

eseleji toulala se zase po
okolí. Majíc te vice

asu volného dohlížela

i v hospodáství strý-

cov. Nastala práv do-

ba žní. Ve stodole za
myslivnou poali práv
s úpravou mlatu. Pi-
hlížela se zájmem k tm
pracím. .S nevšední úa-

stí sledovala zvlášt pohyby jedné z dlnic,
silné ženy s mohutnými prsy, peplnnými
stále mlékem. Ani s oí ji nespouštla, když
dít své, uložené v kout na rozesti^ené otepi

slámy, vyzvedla a k petékajícímu prsu s roz-

koší mladé matky je piložila. Jak se ten cva-
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Jí takové štstí nevzešlo! A pece, jak by
si dnes vážila štstí manželského spolužití, co

by dnes dala za jedinký podobný projev lásky

z jeho rukou a z jeho rt! . .

.

Jako v závrati potácela se odtud mezi stromy
roztroušených jasan a pílila k nedalekému
údolí, kudy probíhala železniní tra, petínajíc

les rovnou arou . . . Bylo jí, jakoby se mla
vrhnout stemhlav dol a koly vlaku supícího

dát se rozdrtit. Bylo by snad jí i jemu lépe! . .

.

Nezažije již nikdy toho blaha slouení s mu-
žem, co tedy zbývá jí? A bez nho, bez my-
šlenky na smíení žíti již nechce, nemže! . .

.

Pibhši dol až k náspu železninímu, sta-

nula udýchána. Kolena chvla se pod ní roz-

ilením a prudkou chzí s vrchu. V skráních

pá!!l a var krve pohnuté a srdce tetelilo se

bažní ji bolestnou touhou, kterou marn po-

tlait hledla . .

.

»Jen jediné objetí, objetí smíení !« . . .

žádalo si její srdce. Nezkrotná touha pudila ji,

bodala, pohánla v jeho náru. Dnes byla

pesvdena, že by dovedla city své uskutenit.
Všecky lepší vznty v ní se rozechvly a hla-

holily souhlasným akkordem, projasnným od-

hodláním a vírou . . . Vnovala by ráda život

svj celý muži, kdyby ji na milost pijal! . .

.

Uiní poslední pokus, poslední krok, dj se

co dj I . .

.

Ztišena a uklidnna ponkud, vracela se po
chvíli vzhru k myslivn. Za ní huel práv
blížící se rychlík a za okamžik peízl v hustém
oblaku bílého dýmu nejpvabnjší místo lesní

partie.

Odvrátila zrak od nestvrných obludných
kotou dýmu, plazících se hustým podrostem
a vzhlížela k vrcholm vypjatých jedlí, nad
nimiž jasnila se mod lesklé, zklenuté oblohy.

A opájela se sytou vní, jíž nality byly mladé,
znova rozpuklé pupeny borovic v blízkých

mlazinkách . . .

Co pinese jí dnešek?
Zrychlila krok, aby již byla doma. Ceká

dnes psaní z domova od matky. Chorobnou
zvdavostí puzena, vbhla bouliv do my-
slivny.

Psaní nedošlo, ale nenadálá návštva mat-
ina naplnila ji údivem.

•Co dlá Jeníek?*
S tou otázkou vrhla se v rozpjatou náru

matinu.
>Je už zdráv ? Sláva bohu ! A pro ho ne-

pivezli?*

Léka radí k dalšímu ješt pobytu dítte
ve mst, nemá-li nastat recidiva. Vbec prý
mu silný, ostrý vzduch zdejší svdit ne-

bude. Chodí s chvou piln do panské za-

hrady, hraje si tu v prohátém písku a je mu
tam zcela dobe. Tváiky mu jen jen ky-
nou . . .

»Ale slyš,« zvýšila matka pojednou hlas,

upevši kárné oi své na bledé, chvjící se

tváe své nešastné, opuštné dcery, ^k tomu
jsi nemla navádt Frantinu!«

Rumnec oživil tváe dceiny. Myslí pro-

bleskla jí vzpomínka na píkaz, který dala

chv ped odjezdem. Mela se dle jejího ná-

vodu nepozorovan jednou piblížit s díttem
k otci, aby je poznal a shlédl.

»Co se stalo ?« ptala se v rozpacích.

Ruce zkížila pak na prsou v radostném tu-

šení . . .

»Mnoho,< ekla písn paní správcová, »on
je te celý blázen po dítti. Chce te Jeníka
vidt každý den. Chodí kolem našeho domu.
aby jej zahlédl aspo z dálky, aspofi v okn
na klín chvy, ale nás rodi si ovšem ani

nepovšimne, ani nepozdraví ! . . .«

Matka se rozehívala zlostí a pokraovala
tvrd a vášniv:

• Pohlíží na nás s opovržením, jakobychom
stáli pod ním. My jsme ho vlastn zvedli, dali

jsme mu vše, co jsme mohli —

«

»Ale maminko —

«

»Nech mne vymluvit. Je to pravda! Je to

umínnost taková a zarytost u nho. Je to

takový nenapravitelný vášnivec — z toho mne
nikdo nevyvede.'

Žofka se krila, sedíc vedle matky a sklá-

nla hlavu níže k pohnutým prsm. Bylo jí,

jakoby slova ta zlá a tvrdá dopadala i na její

šiji, její skrá. Cítila se ode dneška za jedno
s mužem ...

>Je to hrubec a dost!« rozhorlovala se stará

paní.

Maminko,* ozvala se pojednou dcera d-
razn a v hlase jejím bylo znáti, že to, co

mluví, vyvírá z hlubin srdce jejího, každé
slovo bylo jako pádná rána silné ruky, která

dopadá pímo v obliej . . .

»Snad jsem byla pece vinnou já! Dráždila

jsem ho, muila jsem jeho dobré, shovívavé

srdce. V rozmaru a z nerozumu brala jsem
jeho zlaté srdce do svých nepoctivých rukou
a trhala jsem je kus po kuse. Vzelo ve

mn kus vaší pýchy, vašich panských chou-

tek .. . Byla jsem však krut ztrestána, tžce
zasažena neúprosným soudcem. Kála jsem se

však, proistila jsem duši svou zkalenou hí-

chem a zddnou pýchou rodovou . . . na-

uila jsem se pokoe. Nelze nijak již omluvit

vinu mou, jsem vina jeho trýzní, jeho tvrdostí,

jeho bezcitností! . . .«

»A co chceš dlat, nešastnice? Snad ne-

pjdeš k nmu a nebudeš prosit jej znova ty,

dcera prvního hodnostáe v okolí ? Co by tomu
ekl svt?*

»Nauila jsem se i pohrdat úsudkem lidí,

kteí po vtšin^ netídí, neuvažují,* šeptala

jaksi unaven Žofka a pokraovala s tváí

183
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projasnnou a s oima zanícenýma neskonalou
láskou

:

• A vsála jsem zde v lesní této samot vni
piave rozkoše, jiz pipraviti nam muže jen

proištná, teplem pravé lásky prohátá touha.

Vyjdu odtud z té lázn lesní samoty a ze zá-

tiší odíkání istá jako ten list májový, na
nmž v istém políbení se kochá první pa-

prsek slunení. A jako ten list je vden
slunci za puely jeho, budu i já vdná za
tu zkoušku a za tu trýze, kterou jsem byla

zde proištna.*
»Blázníš snad? Snad nechceš jíti k nmu a

prosit ho o milost? Byl by to nový skandál,

vtší prvního I Tolik hrdosti snad si zacho-

váš?*
>To je vaše uení, maminko, ale znám ueni

jiné, které radí: bu pokornou!*
•Vyteš mi snad naposled ješt vychování?"

rozhorlila se matka.
>Nechci nieho vyítat, ale pemýšlení na-

uilo mne dnes mnohému, o em jsem doma
nebyla pouena.

«

»Ku píkladu ?<

»Aby byla žena muži ne hrakou nebo
trýzní, ale osvžením a štstím !«

A obraz oné prosté ženy-kojitelky z lidu

zatanul Žofce opt živ na mysli. Rozehívala
se znova a úsiln toužila po milovaném, vzdá-
leném trpiteli . . .

• Chceš mu snad psát, aby se smíil ?« ptala

se pojednou matka, chtjíc ukonit trapný ten

výstup.

•Psát? . . .<

Odmlela se na okamžik. Mijže-li, smí-li ?

. . . Bylo by to málo vroucí a málo po-

korné ! . . .

•Jít k nmu nesmíš, toho nedopustím za
žádnou cenu,* hrozila matka vstávajíc.

Žofka zalomila rukama zoufale, pak náhle

odhodlána a silná chopila se ruky matiny a

stisknuvši ji siln, ekla hlasem pevným a d-
razným :

•Maminko, nebrate mn, odjedu k nmu
hned a vrhnu se mu k nohám! . . .«

KAREL KLOSTERMANN:

Mlhy na Blatech.
Román.

(Pokraování.)

a právo i na levo zelené

louky, jichž tráva, a
ped nedávném poko-
sena, už zase bujn
vyrstala, vodotok je-

den za druhým, tu po-
dle sebe stékající, onde
i<ižujicí se, vesms vy-
sokým, hustým ráko-

sím zarostlé, mezi nimiž
vody jedva prostupovaly,
dívka, u samé Vomáky

se klenoucí,

šedé zdivo jako by
trávy, pod loubím
nízce po nebi plují-

jako inkoust erné
Dva mosty pešla
tetí, pes Soudný potok

Tiše ležela bašta, jejíž

ustláno mlo v zeleni

topol pod šerou mlhou,
ími mraky. Na jednom z Jtchto'^topol s'ídli'la

od nepamti rodina áp.
Práv když dívka picházela, vracela se

ápice k trojici již siln povyrostlých ápat.
Nesla v dlouhém zobáku cosi dlouhého svis-
lého, užovku nebo slepýše. Dv dti vybhly
z bašty, zoily mohutného ptáka, vznášejícího

se lepými oblouky, nic jinak než jako by vzdu-
chem plul, jedva mávaje kídloma.

• Cáp letí.

nemá dti

!

My jich máme,
a nedáme!'

zazpívaly jí dti na uvítanou.

Apolena je minula, obešla baštu a spchala
rychlými kroky po jedva znatelné pšin,
jež ji vedla nedaleko pravého behu potoka,
kivolakým tokem se vinoucího nížinou,

do srdce Blat. Louky kol do kola, nic než
louky, v mlze se ztrácející; pak rázem palouk,
kratikou travou porostlý, místy holý, tak že
hlína prostupovala, velké a malé kaluže,

sítím porostlý moál. Nad hlavou jí kroužili

zlolající rackové a vydšen pokikující ejky,
lítající v samých pemetech. Z dáli se ozýval
husí kýhot.

Šla a šla, ím dále tím rychleji. Pšina ji

pivedla zase k potoku, jehož erné vody,
stavíce se tvoily hluboké tn . . . ii^ íMP
V tom tu, nevdla, odkud se vzal, snad

z houštin podle vody vystoupil/ stál podle ní

184
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mladý muž. Znala ho, byl to knížecí pšák.
Zarazila se, ulekla se ho. Statný junák takto,

urostlý jako topol, ale jí se podobalo, že

ostrý, piísný jeho pohled do duše ji prohlíží.

Nejen do duše vniká, ba, do nitra koše, jejž

nesla.

»Hcj, mladiká!* oslovil ji, »postojte pec
trochu! Kam pak tak spšno? co to nesete

v tom novém ko.šíku?*

Zachvla se, rumnec jí zalil líko; než,

vzpamatovala se rychle: nebyla z tch, jež

se strachu podávají.

•Na se ptáte?* odbyla ho: »s vámi nejdu

a vy se mnou taky ne.<

Brala se svou cestou, majíc v úmyslu ho
minouti. Nepodailo sejí to: zastoupil jí cestu,

nepustil ji

»Aj, zhorka nakvašená panenka a hrdá

taky,« pravil úsmšn. >Myslíte, že ped
vámi uteku jako pes, po nmž se zvedá kámen ?

Potkat na Blatech takovou dívici a nepo-

užít té dobe náhody — to bych byl blázen

!

Pjdu s vámi. Dejte mi sem ten koš, ponesu
vám ho. Však vás nekousnu, nebojte se! Za
prokázanou službu zaplatíte mi hubikou.*

Sáhl po koši, chtl jí ho odejmout. Nedala
mu ho, stranou uskoila.

-Táhnte po svých!* zvolala zlostn.
Hnal se po ní, uchopil, objal ji okolo

života. Uhodila ho pstí do oblieje, pronikav
vykikla.

»Proklatá ještrko!* zasyel všecek rozzuen.
»Tož ty tak? . . . Pokej, já t nauím!* . .

Chtl jí povalit, ona se zoufale bránila,

pustivši koš, jenž padl na zem, ale neotevel se.

• Puste! Pro Boha vas prosím!* dral se jí

hlas z hrdla, jež hrzou se svíralo.

Nepustil. Divá váše zašlehla z jeho oí.
Povalil ji k zemi, krk jí sevel rukou, škrtit

se ji jal. Kopala ho. ale již již cítila, že se

mu neubrání . .

V tom se zamihlo cosi. Zaslechla temný
náraz tžké rány. Jeho ruce povolily. Vzchopila
se, na nohy vyskoila. Její útoník ležel na
zemi, krev se mu inula z hlavy! podle ní

stál Vojta tímaje v rukou sukovitý klacek

z urvané topolí vtve. Dívka, hríjzou ztrnulá,

div opt neklesla k zemi. Vojta se smál.

>Ml bych ho dorazit, holomka," pravil, na-

páhaje klacek k nové rán. »Zdá se, že nemá
dost ješt . .«

»Nech ho, pro živého Boha t prosím!* sko-

ila mu do ei. >Poj odtud . . .*

»Nu. jak chceš; pepadávat holky už ne-

bude. Nemohl jsem se t dokat — dobe, že

jsem se ti vydal naproti.*

Sebral košík, dal se do kroku.
•Ryby neseš?*
».Ach, nesu' . . .*

Chvla se jako listí osykové, s místa ne-

mohla. Vzal ji za ruku.

»Jen poj! jen poj* pobízel, tahaje ji za
sebou; 'eho se bojíš? Nikdo nás nevidl,
ruím ti za to . . . A tenhle, teba zas pišel

k sob, nepoví . . . Ostatn mne nevidl . . .

Poj! poj! ... A, nevrátí-li se mu duše, ne-

promluví beztoho, a dobe bude . . .«

»Ale, zabil-lis ho . . .<

»E, co? zabil, tak zabil! Ml jsem ho snad
ponížen poprosit, aby odešel? Kdo ti ruí,

že by nebyl zabil mne? í\do z koho — to je

všecko. Jen pospš, poj a neboj se nic!*

Odplivl si, hodil do vody klacek, jejž dosud
v ruce držel. Zašumly erné vody, naež
unášely lín osudné devo, narážející zvolna

o rákosím porostlé behy, o trsy vodních bylin,

které vezde prostupovaly eišt . . .

Apolena se ponkud zotavila ze svého lek-

nutí. Pry! pry! pohánl ji vnitní hlas, mno-
hem silnjší než ruka, která ji odvlékala. Kli-

kat bžela stezka, oddalovala se od potoka,

zase se piblížila: rostl prostor mezi dvo-

jicí utíkajících a bezvládným tlem skoleného

lovka. Pivalily se nové mlhy, nížila se klenba

šedých mrak, spouštjíc drobounký deštík.

Zakrákoral havran, neviditeln se vznášející

v šedé vav, opodál druhý, tetí mu odpo-

vídal, ejky zdšen pokikovaly, rackové

zlostn láli a vysoko vysoko, nad moem
mlh, za irou hradbou mrak, zahlaholila uny-

lým, zvonovým zvukem dlouhozobá koliha,

jež, dle staré provencalské báje, živí se istým
vzduchem nebeským . . .

Teskn, smutn znl ten hlahol ; Apolen
bylo, že slyší vyzvánt umírákem.

VIL

Ubhlo asi pl hodiny.

Drobný deštík ustal, ale mlhy dosud se va-

lily v chumáích, jako blavý kou tkaly

po širých Blatech. Vítr je rozfoukal, honil je,

tak že víily pod jeho dechem, podobné po-

hyblivým sloupm, a mraky na nebi ídly,

uhánjíce smrem k východu.

Na pravém behu Soudného potoku, neda-

leko místa, kde odbouje od nho k severu

mlýnská stoka, jež protéká Zbudovem. rákosí

roste jako les ; široké pásmo, neustále se po-

hybující, ševelící — pda mokrá, bobtavé erné
bahno, vezde kaluže stavící se vody : v dobách

deš a když snhy tají na horách, rozlévá

se tu voda daleko široko a asto po celé týdny

prodlévá, nemohouc odtékati. Pásmo rákosí

pak vneno jest dosti širokou stuhou tžko
prostupných kovin, za dívjších as mnohem
hustších než dnes.

V tato místa Vojta zavedl .Apolenu. Nebylo

teba se obávati, že by tu byli vydáni zrakm
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íkoli : sem nikdo nepicházel, ani híbkové,
kteí opodál pásli své kon. Štítili se tchto
míst hlavn pro množství ohromn velkých

užovek, jež se tu skrývaly a x. nichž fantasie

prostého lidu nadlala pravých hroznýš. Je-

diný Vojta se jich nebál ani dost málo; na-

opak, vidl v nich spojence a žádné neublížil.

Také rzného vodního a bahenního ptactva,

racku, chastal. ejek, vodouš, jespák, se

sem uchylovala spousta, a píšerné, kvílivé

skeky, jež najm k veeru a v noci z tchtovn zavlhlých houštin vycházely, rozmno-
žovaly hrzu k tmto místm se vížící.

•Tady pose,* vece Vojta, ukazuje na po-

nkud vyvýšené, suché místo, vrbovím ode-

všad kryté; »já ti dojdu pro nco k sndku.
Poledne minulo, budeš hladová. Nemyslí více

na toho lumpa tam; však pochybuju, že bych
ho byl zabil. Hyldojista jen omráen a dávno
už se vzpamatoval.

Dívka se dala do pláe.
• Pomyslit, žes ho zabil!* odvtila, vzly-

kajíc.

»E, dej už pokoj ! Pojíš kus buchty a to t
spraví ! Já si te obstarám ryby, mám tu

sádky.«

Po celých pt práv uplynulých dní byla

žádostivá vidt tyto sádky; te myšlenky její

pi nich neprodlely. Pokývla pouze jako stroj.

On zmizel, za malou chvíli zase se vrátil a

podal jí kus erné buchty. Ml patrn v tchto
koninách také svou zásobárnu.

»Na, najez se! — opatím si zatím ryby.*

Otevel koš, vyal pytel a vysypal jeho
obsah.

»Co je to? — jen dv? — kde je tetí ?«

ptal se hnviv.
»Víc mi jich nedal ten košíká,* odpovdla,

vypravujíc, co Pavliek jí byl uvedl.

On, všecek pohnván, zaal psti.

»Nu, pokej, lumpe zlodjská!* zlobil se;

»já ti ukážu ! Ty mi tetí rád ješt dáš, až

s tebou promluvím!*
>Mou vinou není,* omlouvala se Apolena;

>když nechtl dát tetí, ekla jsem mu, aby
se ml na pozoru, že si to líbit nenecháš . . .*

»Já ti viny nedávám,* ekl na to; »ale to

ti povídám, že tohle je bude všecky mrzet,

ty darebáky! na mám právo, to si i vzít

nedám !«

Vzal oba kapry, hodil je do malé, osticí

vroubené a' rzným býlím na pólo zarostlé

kalužiny. Pesvdil se, že jsou živi, že žabra
se pohybují a že záhy úpln se vzpamatují
Ona zatím jedla, teprve nyní pociujíc hladu.

»Ukážu ti te moje sádky, « pravil, vida, že
pojedla; >ale musíš se zout, stevíce bys pro-
moila.*

Uposlechla ihned, stevíce zula, punochy
svlékla, pi emž on sledoval oima každý
její pohyb.

Když vyskoila na nohy, vzal ji za ruku a
vedl ji houštmou.

»Vykasej se hodn, a si sukn nezmáíš,*
napomínal ji; »vody je tu nazbyt.*

Ba, bylo jí nazbyt! erná, rašelinitá voda.
bobtavé bahno; místy skoro po kolena se

v tom brodila, z poátku kovím, pak rákosím.

On byl bos, v režných, úžasn špinavých
spodkách, jež. brod se, nijak nehrnul. Hrubá
košile, taktéž vrstvou staré i erstv špíny
pokrytá, na prsou otevená a na rukávech
rozedraná, jen neúpln a nedostaten zakrý-

vala jeho kži, hndou jako smola. Jiného

neml na tle nieho, a zborcený slamný
klobouk se shrnutým, na nkolika místech
polámaným krajem, jenž kryl jeho husté,

trochu se kadeící, tmavohndé, skoro erné
vlasy, piléhal znamenit ke zjevu lovka, ži-

jícího životem polodivocha, nanejvýš otužilého,

vydávajícího se bez nejmenšího rozmýšlení
veškeré nepohod i žhavému úpalu letního

Blatského slunce . . .

Když se prodrali houštinou a došli samého
behu potoka, Vojta pustil ruku .Apoleninu a,

vyzvav ji, abv chvilku sekala, shodil klobouk
a skoil rovnýma nohama do ern se víící

vody, jež mu sáhala až pes pas, naež, po-
stoupiv až k druhému behu, kde vynívalo
nad podrost hustého vrbí nkolik vysokých
osyk, pohroužil se pod hladinu tikrát po
sob a ti velké, tžké kameny V3'nesl a podle

sebe na behu uložil; potom, po optném n-
kolikerém ponoení se vytáhl jakýs druh velké

posady, sbité z dravných prken a z latí, v níž

skrze mezery bylo vidt nkolik tepetajících

_se kapr.

»To jsou moje sádky,* vece Vojta, usmí-
vaje se s jakousi hrdou okázalostí, pi emž
jeho pkné bílé zuby se leskly jako istá slo-

novina; »v tchhle je sedm kluk. Mám ješt
ti jiné na rzných místech. Jak vidíš, voda
voln protéká, ale ryba ven nemže. Aby jich

voda neodnesla, jsou pipevnny lýkovými
lany ke koenm strom a obtžkány kame-
ním. Jak vidíš tuhle truhlu, dv velké vody
už pekala a s místa se nepohnula; jenom
trochu neádem byla zanesena, ale to se pak
snadno vyistí.* (Pokraovaní.)
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'PRAHA VERA A DNES.
Vzpomínky a kresby nk?olika autor.

VII. SPOLENOST.

Pied tyiceti léty representovali zámožnost

v Praze skoro jen Nmci, v jichž elo se

vždy postavilo hojn šlechtic, a k nimž se tak

ochotn hlásili Židé tém šmahem.

Co mlo bohatství, oplývalo komfortem, hálo

se na sluníku pízn vídeské vlády — to mlu-

vilo po nmeku. Na demarkani áe mezi praž-

skými echy a Nmci, linii to stále pohyblivé,

bylo tolik mezer pro pebhlíky. Tudy od nás pro-

klouzlo ech, kteí si >pomohli«, že jsme ne-

staili sbírat asem setené kliky a háky s pod-

pis — tudy proniklo krásných paniek v elegant-

ních úborech, hladkých dvoil i tžkých lhostej-

ník. Hezká dvátka sevela jen vleky ržo-
vými prstíky a skákala pes plot jak o závo-

dech. Ani se nezaervenala.

Kdo jel v ekypáži, vonl na promenád, po-

slouchal koncerty v Stromovce — ten se chlu-

bíval nminou o všechno pry. eští lidé po-

slouchávali hudbu z povzdálí, na Píkopech

upadali v nmotu a jezdili nejvýše v omni-

busech.

Ale konen jsme poali rst i zde. Zatímní

divadlo sešikovalo první eské setniny. Národní pak

poskytlo jim okázalý rámec. Vysoké a stední školy

daly vznik mnohým zámožným rodinám inteligent,

eské podniky obchodní, první naše ústavy finanní

poaly sesilovati tuto sí, která dnes má již pevné

tkanivo.

Malé úspchy politické poeštily také nco státních

úad v Praze — vzmach samosprávy v mst
i v nejbližším sousedství, národohospodáský rozvoj

a šastné nkteré spekulace s pozemky a stavbami

rozmnožily a ješt rozmnožuji kádr bohatých neb

alespo bohatších našich rodin.

Z tch chodí ženská krása, elegance a mužné
sebevdomí v ostré pruhy svtla našich eských
okázalosti. Pi vší úct k demokratismu nutno pou-

kázati k velikému významu zámožného mšfáctví,

které nám musí nahrazovati pi konsumu umní
nejenom šlechtu, ale i ostatní vrstvy, o jichž

mšec openo je jinde vše, ím národ musí osvd-
ovati svou vyšší zpsobilost.

Již není vše maskováno nmecky, co jezdi v eky-

pážích, sedá v ložích, odívá se krajkami, svítí

brillianty a zlatem — co poslouchá koncerty, kupuje

knihy a obrazy, koketuje s umním a representuje.

A ubývá též eských pebhlík. Demarkani
ára vtiskla se tak daleko do nmeckého tlesa,

že z toho nebylo málo povyk v cizí žurnalistice,

v parlamentech a cestovních pírukách. Ale ne-

utíkali to Nmci k nám •— nýbrž jen vraceli se

synové ztracení, s nichž spadla obru cizáctví umle
ped tím ukutá.

Máme tolik zámožnosti v Praze již, že ani všech

svých lidí v koárech a hedvábí neznáme. Zbohat-

lých lidí z venkova pibývá, jmní Pražan roste.

Jsou obory, v nichž jenom eské ruce dovedou
kouzliti zlato. Mnoho vyrábíme, dodáváme, opatu-

jeme a vyvážíme sami bez signatury nmecké
povýšenosti.

Máme již nkolik význaných míst pro úzké

spoleenské kroužky, do nichž mžeme smle uvésti
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i rozhýkané cizince. Kišálové nádobí, stíbro,

damašek, krajky tam ukazují — nádherné originály

na stnách — leckde i nco knih.

Naši umlci nepotloukaji se již jen v zákoutích

v nedbalých habitech, neslézají se v zapadlých

pivnikách a pochybn zajímavých kavárnikách.

Mnozí vystupují jako kavalíi, houpávají se ve

fiakrech a kouí vonné doutníky. Je v tom nkdy
ješt trochu žertovné neuvitelnosti, ale tak se

tvoí první krystaly pro úhledné drzy spoleenské

pospolitosti.

Platí se opravdu dnes již lépe i umlcm.
Dramatickým, výtvarným i literátm. To impo-

nuje i zcela omezeným nabubelcm, kteí s žok
penz zddných i chytrácky vyšpekulovaných

krívali dív jenom nad lidmi z umleckého svta

rameny a opatrn obestírali se mlhou lhostejnosti.

Cizinci zvuných jmen jezdí nyní tak asto

k našim do Prahy a naši zase za hranice

k vlivným osobám. Však se o tom asto
doítáme. Nesmí se všemu doslovn
ovšem vit, co napsala nervosní ruka

chlubivého básníka ; když líí na píklad,

že ped ním knžny v nádherných bou-

doirech strhovaly se sebe krajkové prádlo

— byla to jist jen rozpálená midinetta

na galerii hippodromu, která sala v pe-
stávce pouze propocený kabátec, ale i tato

úroda fantasie, která naplní dnes mnohou
eskou novellu drahocenným porculánem,

vzácnými kožemi, archaeologickým bala-

stem a bibelloty — stele ženské pvaby
do kapitol, jakoby to šili mák — uka-

zuje, že rosteme — rosteme —
Spolenost v tom významu slova, který

znaí nco povzneseného — výluností

pozornost na sebe srhujícího — stojí

u nás stále však jenom na praktikáblech

pouhého mamonu. V cizin bývají tyto

výstupky ze solidního materiálu a

oplývají dekorací umleckou, zdobami

kvtin a svtlem ducha.

Ale už se ukazuje, že se pod de-
vným lešením u nás také nezahálí.

Tu a tam se klade tvrdý kámen za

podnož. Máme již i nkterá stediska

spoleenská, která se mohou vyká-

zati jakous takous tradicí. Umní
u nás z rejdišt bohémské neváza-

nosti pichází v hladcí dráhy spole-

enských urovnaností — jsou v Praze

rodiny, kde se nemluví jen o dtech,

letním byt, prádle a služkách —
kde se neposkvruji žvastem o po-

litických rvakách a dtinských intri-

kách spoleenského zakouti.

Je dosti rodin, které mají tolik

volných prostor, že mohou obas
dstojn pivítati zde elné osobnosti

z kruh umleckých a vdeckých
— a máme tolik vdc a umlc, kteí vdí, jak

pijít, mluvit a odejít.

Zárodky representující spolenosti. Pirozenou

cestou z chudých krámk uzenáských, z mlýnic

a statk, z útáren šastn poítajících vytrvalc,

z komrek smlých odvážlivc byla snášena prs,

ze které dnes stebají koínky stromu, jemuž í-

káme spolenost.

Potebujeme jí jako soli. Nechceme více ustu-

povat s chodníku do jízdní dráhy, chceme íci

n e ! tm, kdož hlásali, že Praha eská znamená
chudobu, lacinou práci, hmotnou námahu, drsnost

vnjšku a žargon ulice.

Ne — musíme dokázati, že ešství prorostlo |iž

všemi spárami starého i nového kamení slavné matiky.

Nestydíme se za pot a dinu svou, nehanbíme se

za svou chudobu, hrd neseme šat dlnický, ne-

rdíme se nad rckávy odenými špatn honorova-
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ným pisaenim a nezapíráme ani eskou odrho-

vaku, která je národní písní velkomstských uli-

ek, továrních dvorc a sklepnich dílen — to jsou

lidé naší krve, kteí se lopotí do veerní tmy,

chodí v zedraných šatech z centra skvle ozáe-

ného spát do pustin na periferii — s nimi cítíme,

s nimi nás spojuji tytéž národní touhy.

Ale vedle toho mžeme se dnes již pochlubiti,

že vdu, umní, vedení samosprávné, kormidla

obchodní podnikavosti, dmyslnost vynalézající a

vše ostatní, co je korunou národy representujicí,

náležit uplatující a podmaující, máme také již

v eských rukou.

Ne — nepjdeme s chodník

!

Na eské zámožnosti v Praze jsou takka zejmý
krpje potu, kterými byla vybojována. Není to

jmní prohnanostmi podvodného zakládání na mas-

sach vyšidané — je to vesms zlato vyrvané

z nejtvrdšího kameni, nebo na eské podniky ne-

svítilo nikdy slunce vládní pízn.

Co eši mají, dobyli jen bojem nejenom s pí-

rodou, ale i s pozemskými mocnostmi.

Z tchto boj pišlo ovšem mnoho tvrdosti do

eské spolenosti, která mže býti jen výkvtem
zámožnosti.

Naše spolenost jest ješt tvrdá v stycích, ne-

vyleštna do náležitých fatjet — formy jeji jsou

ješt plny hrot, její parkety skípou, voavky
její nkdy až pí — tón její nebývá vždy vyhla-

zen virtuositou — ale jsme šastni, že máme již

alespo zdravé zárodky.

Hlavni vc máme. Je to eská vda, eské umní
— roste naše literatura, vzmáhá se její poteba
— pibývá bohatství — máme dost zámožných

lidí, kteí mají potebu vyšších požitk — máme
dosti zpsobných osob, které dovedou vystupovati.

Máme také bystré ženy, kterým nmecké školy

nevysušiiy mozek — mžeme s nimi vážn po-

hovoit, zasmát se, na nco dležitého opravdov

se zeptat a tšit se, že také nám dovedou íci

trochu pekvapujících pravd. S tím

se po dlouhých postech mžeme
vru spokojiti.

Naše dti budou v tom již lépe.

Z ESKÉHO ŽIVOTA.

D Nakladatelské družstvo

Máje, zapsané spoleenstvo s ru-

ením omezeným v Praze, shro-

máždilo se 25. listopadu t. r.

v zasedací síni Obcliodní a živ-

nostenské komory k výroní valné

hromad. O šesté hodin zahájil

schzi pedseda Václav Stech,

uvítav etn shromá-

ždné lenstvo. Valné

hromad byli pítomni

34 lenové, kteí mli
svých 135 podíl a

zastupovali 104 po-

díly nepítomných le-

n. Na tchto 230

podíl pipadlo 210

hlas.

Vzrst Nakladatel-

ského družstva znázorní nkolik tchto dat

:

družstvo vlastního

jmní K

20.800 —
40.356-57

59.581-73

82.281-61

podíl

podíl

30. ervna 1902 mli 64 lenové 94

30. » 1903 » 80 » 170

30. » 1904 » 111 . 248

30. » 1905 » 151 . 350

Tchto 350 podíl bylo takto rozdleno:

69 inných len Máje mlo . . . .216
30 jiných spisovatel mlo .... 49 »

10 manželek spisovatel mlo .... 22 >

39 pátel literatury mlo 63 »

350

V posledním roce pibyly 102 podíly, 7 pak

bylo vypovdno.

Za dosavadního trvání vydalo Nakladatelské druž-

stvo Máje 114 knih, vyplatilo pes 90.000 K ho-

norá a nahospodailo do reservních a j. zajišo-

vacích fond 12.281-61 K. Z podíl vyplácí 4pro-

centní úrok.

Výroní zpráva konstatuje, že i v uplynulém

správním roce, který byl obchodu následkem trva-

lého sucha roku 1904 nanejvýše nepízniv, docí-

leno bylo intensivni prací zisku 32..^'S0 K. Po-

nvadž na poátku správního roku vládlo družstvo

lenskými vklady ve výši 49.600 K, kterýžto peníz

teprve v polovin roku vzrostl splátkami na nové

podíly asi o 10.000 K, dlužno piznati, že za nej-

nesnadnjších pomr vykázán je nemalý ijspch

finanní.

Revise v Nakl. družstvu Máje

jsou tak dkladné, jak jsou v

málokterém závod.

Revidují: 1 . revisoi vo-

lem valnou hromadou. Úastní se

schzí výbor, finanních komissí

a konají asté náhlé pehlídky

pokladny a úetních knih

;

2. revisoi ustanovení k roz-

kazu soudu na základ zákona

o povinné revisi, který byl íš-

skou radou pijat r. 1903;

3. mimo to prohlížejí všechny

úty a všechny doklady každého

roku po nkolik msíc nejpo-

drobnji dva znalci, kteí nesmjí

býti ani leny Máje ani leny
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Naklad, družstva Máje. Ti podávají zprávu svou

pímo valné hromad. Tak naizuje zvláštní lánek
našich stanov.

Zpráva odborných revisor, kteí nejsou
leny Máje ani leny Nakladatelského

družstva Máje.

Byvše slavným výborem Nakladatelského druž-

stva Máje poven' letošního roku provedením od-

borné revise závodních knih ctného Vašeho druž-

stva, vykonali jsme bhem letošního roku tuto nám
svenou revisi knih a út za správní rok 1904-5

se vší dkladností a svdomitostí a dovolujeme si

o výsledku jejím podati následující

úední zprávu:

Úetní zaízení a vedení knih Nakladatelského

družstva Máje jest po stránce úetnické i po stránce

vcné úpln správné a úelné, tak že he nám kon-

statovati, že veškeré zavodni knihy vedeny jsou

vzorn a v nejlepším poádku.

Veškeré úiny pokladniní píjmu i vydání jsou

náležit doloženy píslušnými doklady a úty, pa-

nem pedsedou neb jeho námstkem k výplat
poukázanými, jež jsme podrobn prozkoumali a

s pokladnou je porovnavše se pesvdili, že ve-

škeré zápisy v pokladn s doklady íseln sou-

hlasí.

Také pokladna, kterouž jsme v dob revise po
dvakráte nepedvídan skontrovaii a vždy v ná-

ležitém poádku shledali, vedena a poítána jest

úpln správné, pi emž dlužno podotknouti, že

vedení pokladny odloueno jest zcela správn od
vedení knih.

Zápisy z pokladny a denníku do sborníku a z to-

hoto do hlavní knihy jsou pi'evádny úpln správn
a íseln souhlasn.

Závrené úty bilanní za správní rok 1904/5,
to jest od 1. ervence 1904 do 30. ervna 1905
jsou zcela správn na základ úetních knih se-

staveny, poskytují jasný obraz o celém finanním
hospodaení Nakladatelského družstva »Máje«, vy-

kazují zcela správn a spolehliv stav veškerých

aktiv i passiv, jakož i istého zisku za správni

rok 1904,5 v obnosu K 3.203-80, kterýž se zá-

rove likvidním uznává.

Ukonujíce zprávu svou, pokládáme za povin-

nost prohlásiti, že jsme po podrobném prozkou-

mání všech knih a út za správní rok 1904/5
nabyli nezvratného pesvdení, že závod Naklada-

datelského družstva Máje jest veden jak po stránce

obchodní, tak i po stránce úetní vzorn, poctiv
a co nejsvdomitji. V Praze, dne 21. listopadu

1905. Josef Bureš, Josef erný.
Zpráva revisor zvolených valnou

hromadou Nakladatelského družstva
Máje. My podepsaní revisoi Nakladatelského

družstva Máje, voleni valnou hromadou, prohlašu-

jeme tímto, že po celý správní rok sledovali jsme
úspšnou innost výboru, jakož i vedení závodu

po stránce finanní, dále že prozkoumali jsme d-
ležité úetní položky a srovnali je s doklady, jakož

i podrobili hotovost pokladní sedmi neoekávaným
prohlídkám a nabyli tak pesvdení, že závod náš

veden jest po stránce úelní vzorn, velmi svdo-
mit i obezele — což ostatn i úední znalci do-

tvrdili — a doporuujeme proto slavné valné hro-

mad, aby pokladní zprávu schválila a výboru ab-

solutorium udlila. V Praze, 22. listopadu listo-

padu r. 1905. JUDr. J. .Štolba, Ladislav
Novák.

Díve než došlo k rokování o zpráv výroní
vzpomenul pedseda úmrti milého lena, p. profe-

ssora F. X. Pru sika, spisovatele, jehož památku
uctili pítomní povstáním.

Dr. V. ezníek požádal o vysvtleni, pro í-

slice honorá vj-placených penízem 90.000 K nevy-

svítá pímo z úetní zprávy. Pedseda odpovdl, že

honoráe neplatí se vždy pokladnou pímo. Nkteré
odvádíme též bankou nebo poštovní spoitelnou

;

tm spisovatelm, kteí mají u nás stálý úet,
se zapisují na úet vitel a mimo to honoráe
z asopis jsou v útu tchto list.

K novému dotazu Dr V. ezníka vysvtlil

pedseda, jak se útuje poštovné.

Když nikdo více vysvtlení nežádal, byla výroní
zpráva o innosti schválena.

Zprávu o revisích podal JUDr. Jos. Štolba,
jenž zárove navrhl, aby úetní zpráva byla schvá-

lena a výboru absolutorium udlena.

Na to bylo schváleno, aby mohl správní výbor

rozšíili kmenové jmní upsáním nových podíl,

po pípad i mezi píznivci spisovatel. Výbor
hodlá rozmnožiti kapitál o 100 nových podíl, na

nž však již je 47 pihlášek.

Pak byly vykonány doplovací volby, pi nichž

odevzdáno 219 hlas. Všemi 219 hlasy zvoleni

na ti léta do výboru Václav Stech, pedseda,

Dr. Jií Guth, Dr. R. J. Kronbauer, náhrad-

níkem Dr. D. Pa nýr ek, revisory út L. Novák,
Alois Skampa a JUDr. Jos. Štolba.

Po té ukonil pedseda animovanou schzi,

kteréž se súastnilo i hojn dámských len, srde-

ným díkem, pipojiv prosbu, aby lenové neza-

pomínali podporovati tento dležitý a pro ešení
otázky spisovatelské nejvýznamnjší podnik.

Pak se shromáždili úastnici k pátelské veei
ve zvláštní místnosti restaurantu p. Koláova.

^^ Kruh eskj'ch spisovatel zaadil do svého

cyklu dv novinky, peložené pány Jeanem Ro-

walským a Hanušem Jelínkem zpsobem, odpoví-

dajícím literární jejich reputaci. Oba kousky mají

pikantní pichut. V jednom je hrdinkou žena,

která na srázu byla zachycena ostražitým a pro-

zíravým manželem, ve druhém má sólo Paížanka,

jež klame svého muže s tak klidným svdomím,
jakoby v tom pranic nebylo závadného. Zvláštní

vc — ani nám v auditoriu nepipadá pikantní

emeslo záletné paniky tak hrozným a zavržení
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hodným. Autoi, jak víme, z takových zákulisních

manželských pletek nekuji už dramata v pravém

toho slova smyslu. To už dávno pežilo. Život už je

takový . . . nový milenec budívá v uritých spo-

leenských sférách žárlivost jako nový klobouk

nebo náramek.

Kmitlo se nám v ádku toto slovo, jež je záro-

vefí titulem aktové veselohry od Gianinna Antona

Traversi. Pochodila na jevišti dobe a vyvolala

výbornou náladu ve hledišti. Autor ml dobrý

nápad. To by ovšem nestailo, kdyby ho nedovedl

jak se patí udati, vlastn ovinouti duchaplnou

slovní parádou. Panáek stroji lé na poestnou
posud ženu. Rád by ji nabídl šperk. Jsou ženy,

kterým nco takového se ovšem nabídnouti nemže.
Dobývaná žena tato nepatí k nim — ale je to

zase jenom mnohem pikantnjši, když máme dojem,

že je zcela poádnou ženuškou. Pomže tedy

kompromis. Náramek, po kterém touží ruka zbož-

ované, je za tolik a tolik. Šperkuchtivá parádnice

má však k disposici jenom jednu tetinu. To postaí,

za jistých okolnosti. Uchaze o piže hezké paniky
ví si rady. Zaplatí klenotníkovi dv tetiny ceny

sám . . ostatek vyplatí pan manžel, jemuž pítel

domu hodlá ozdobit hlavu symbolickou znakou.
Dovedete si snadno pedstaviti náladu publika, když

úklad skoní prahanebným sklamáním. Je to na-

pohled zcela jednoduše eeno a tak také záhodno

se na vc dívat. O náramek zajímala se také jiná

dáma. Pan manžel jej koupí a ke svému svrchova-

nému úžasu dostane také — za babku. Inu ovšem
— když dv tetiny ceny zaplatil nkdo jiný,

komu nebylo práv do smíchu, když se ped ním

odehrávalo radostné dorozumíváni párku, jenž k vli

náramku ml doma malou manželskou boui. Ne-

musíme ani pipomínat, že kousek musi býti svižn
sehrán, aby neztratil na svých jako voavka prchavých

pvabech. Byli to zejména pp. Jiikovský a Táborský,

kteí vci pknou hrou znamenit prospli.

»Pahžanka« jmenuje se komedie od Henri Bec-

quea, která už nepodává zpravodaji píležitosti,

aby svj referát zavinul do djové fabule. Není jí . .

Tím ovšem pozoruhodnjší je faktum, že komedie

bavila a poutala od aktu k aktu. Je vyplnna
intrikami záletné ženštiny, jež provádí svoje pytla-

ení s úžasnou rafinovaností. To, co nás bavilo,

nedá se ani dobe povdít. Pedpokládalo by to

u pisatele aspo odstín autorových schopností

v tomto smru, vyvolati ve tenái suchého výtahu

dojem toho, co plni ovzduší divadla zvláštním,

pikantním odeurem. O provedeni platí ve zdvojené

míe to, co jsme poznamenali o veselohe. Slova

a vty musi se jen blýskat, aby lehounké zbožíko

bylo zažito tak, jaké dostalo poslání. Paní Táborská

byla tentokráte interpretkou ne práv všední roliky

tak výbornou, že se jí to jednou ve vhodné chvíli

významn pipomene. Dobe jí sekundoval její pan

manžel. ' O— o

—

-=-^ J o s. D. Konrád: Bouliváci. Nemáme
práv pebytek spisovatel pro nejširší kruhy, kteí

by pi náležité plodnosti, jakou literární i spíše

tenáský hlad širokých vrstev pímo diktuje, do-

vedli produkovati vesms vci dobré, neslevujíce

nieho 1. z creda umleckého (máme tu na mysli

originalitu fabule a svérázné podáni), 2. ethického

a 3. eského. V soudobé produkci ne mladé, ne

staré lze vskutku jen nkolik málo pracovník na-

lézti hovících všem tm požadavkm, Rais — Konrád

—Kronbauer. Ostatní jsou pro lid píliš kompli-

kovaní. Autor »Boulivák« je rázem tvoení bližší

Raisovi, vzdálenjší Kronbauerovi, který i volbou

látky sensaní zcela samostatnou tvoí postavu

v literatue. V statistikách knihoven uvádn býval

Konrád mezi autory vskutku nejtenjšími. Malý

je poet tch, kteí jsou hojnji u nás vyhledá-

váni. V soukromí povahou tichý, krajn skromný

právem odškodován je toucí veejností, za malou

pozornost, již mu vnují kritikové. Podivné, ale

neodolatelné kouzlo teplé upímnosti, jež dýchá

z celého jeho díla i z jednotlivostí, smysl pro

duši tenáe a porozumní pro jeho touhu po

etb, smiující píbhem beletrie nesrovnalosti so-

ciální i rány osudu, i ty v nitru tenáe, lahodný,

istý stil eský, nevyhledávajíc! keovit krou-

cených vazeb a nemožných stilisaci a tout prix

originálními býti chtjících, ty všecky vlastnosti

i v »Bouli vacích « vystupují do popedí a zaru-

ují i této knize místo poctiv v literatue vý-

pravné prosy vydobyté, nikoli vytenými francouz-

skými kudrlinkami a psychologiemi nekontrolova-

telnými — ale dslednou prací za cílem snad mno-

hem prostším, ale za to neskonale upímnjším.
a— e.

R. J. Kronbauer: Dvanáct hodin v pan-

céové síni. V Praze, Nakladatelské družstvo

Máje. Ryze moderní námt v úchvatném zpra-

cování jest tato nejnovjší práce oblíbeného ro-

manciera. Úedník banky »Globus« Locika zave

v roztržitosti vzniklé z obavy, že by mohl zme-

škati vlak veer z Prahy odjíždjící, jimž cce se

ped nedlí dostati na venek k své rodin, mla-

dého svého kollegu Kahana do pancéové sín

banky. Teprve doma, v kruhu rodiny, po dobré

veei, když si zapaluje doutník, pijde na to, že

zapomnl klíe od pancéové siné vložiti do tresoru

hlavni pokladny, že zaklapl jen zevnjší dvee, vy-

provázeje posledního návštvníka. Nezbývá než

z dsné a zoufalé situace vysvobodit co nejrychleji

ubohého kolegu, ale jak ? Locika. jest nkde za

Turnovem na ville, jak se dostati do Prahy, když

nejbližší rychlík jede až ráno? A te jest již pes

plnoc a chudák mže sešilit nebo vyhladovt ve

svém vzeni. A k tomu jest druhý den nedle,

kdy se neúaduje a nikdo do pancéové sín ne-

vstoupí. V tísni té vzpomene si, že blízký statká

Anger má automobil. \'ydá se tam, aby jej požá-

dal o jeho zapjeni, statká však náhodou mešká

se ženou v Turnov v divadle. Locika se pustí

za ním a prosí jej, by mu automobilem vypomohl.
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Nová pekážka, statká nemá chauffera doma a

sám v noci ješt nikdy nejel. Ale je odhodlán jeti

po domluv své ženy.

Co nyní následuje, jest líení divoké jízdy noní
automobilem. Ped tím vypisoval autor duševní

stav v pancéové síni uzaveného Kahana a všecky

marné pokusy jeho o pivolání pomoci z vni.
Oooje zpsobem úchvatným. Lze vidti na všem

stopy, že autor tžKOU látku svou vítzné ovládá

a to se znalostí odborníka, ba že, jak z druhé

ásti všecko tomu nasvduje, jízdu šílenou sám

prodlal. V líeni duševního stavu Kahanová snadno

by bylo, nechat se svésti fantasií a zabednouti

v nemožnosti, spisovatel si však poíná s klidnou

rozvahou, je vidti, jak všecky okolnosti jsou vá-

ženy a jak se vším poítáno a nieho neopome-

nuto. Totéž platí o líení jízdy noní a pemáháni

veškerých pekážek, které se jakoby naschvál

noním jezdcm v cestu stavly. Vše ukazuje

na studia svdomitá, pokud se týe vniti^ního za-

ízení banky i ovládáni automobilu a jízdy samé.

Za tyi hodiny byl Kahan zachránn.

Vru, že si tená oddechne pi posledním od-

stavci. Tak jest vše napínavé. Stylem snaži se

autor vystihnouti svj problém; jak jest v první

polovici klidného vypravováni piprav a odjezdu

Locikova na venek klidný a pln pohody, tak stává

se chvatný a skoro zimniný v léení rozpak,

které nastaly v jízd všemi rušivými pekáž-

kami. V dialogu osob jednajících panuje živost a

a celek poutá promyšlenosti, propracovaností a sálá

skutenou životností. — ('.

D lUustrace k feuilletonu •Praha vera a dnes*

r akreslil F. X. N a s k e. Záhlaví jest od F. Kysel y.

^z. K stavb eské university. Nová akutní

otázka vyskytla se v Praze a zájem o ni právem

roste. Na novostavbu eské university chce stát

vnovati 3 a pl millionu korun (s pozemkem),

peníz to, za njž lze už postaviti dstojnou bu-

dovu. Universita projektována byla senátem dosud

na bloku X. ve tvrti assanani, s úzkým prelím
na námstí Rudolfínské. Poloha místa není sice

špatná, ale kdo zná blíže tento blok a jeho okolí,

nezhosti se podiveni, že senát mohl vyvoliti toto

místo pro moderní budovu universitní, nebo tento

pozemek má celou adu velikých závad.

Proto vítáme nový návrh, který v Národních Li-

stech dne 23. listopadu t. r. uinil a energicky

odvodnil univ. professor IJr. L. Xiederle, jenž

je v otázce této referentem lilosotick fakulty. Prof.

Niederle navrhuje, aby se zamnil nevhodný blok

X. za volné místo na Letné pímo nad vyústním

nového mostu Mikulášského. Projekt tento sympa-

ticky eskou veejnosti uvítaný, vzbudil znaný
rozruch mezi odborníky a dobrozdáni o nm Spol-

kem . architekt a inženýr podané sloužiti

bude asi senátu za další direktivu. A vyzní úsudek

architekt jakkoli, je dobe, že ješt v as podrobí

se projekt budovy, tak významné, náležité a po-

drobné kritice. Universita se zbuduje pro staletí

— Žn Smrti (v Brn 1905) jsou tenikou, jen

17 stránek ítající knížkou verš anonyma, autora

spis »Kdy na bojištích dohimají dla?« a »Na

poli krve«. Jak z titul tch již patrno, sleduje

autor stále jednu tendenci : protestovati proti válce,

lidstva nedstojnému zápasu zbraní, hrznému za-

bíjení a mrzaení mass a nelze popíti, že iní

to výmluvn, drazn a pesvdiv, teba básnické

a umlecké ceny verše jeho nemají. — a—

-^ Na pokraji pralesa. Napsal Waclau-
Sieroszevvski. V pekladové literatue naši ob-

jevilo se nové, svérázné jméno. Polský spisovatel,

nkdejší sibiský vypovzenec, nalezl ve své druhé,

nucené vlasti nevyerpatelné zídlo látky, z níž

skládá svoje práce slovesné. Poutavou formou novel-

listy otvírá nám daleké a divné kraje a lesy polární,

oživuje je roztroušenými osadami, v nichž bydli

Jakut, Tunguz a ruský vypovzenec. Kresli živými

a sytými barvami jejich život s radostmi a strastmi,

láká nás líením sobích lov a projíždk po sn-
hových pláních, rozechvívá vypravováním o dlou-

hém zimním chladu chudiny a o hrozné nemoci,

která zachvacuje tamjši kraje.

Jednotlivé postavy vypravováni zjevuji se ped
námi, jakoby obraz se mnil v skutenost — opravdu,

nelze dosti doporuiti práce Sieroszewského. N a

pokraji pralesa peložil krátce ped svou smrtí

Jan Wagner, a dílem tím šastn byl zahájen druhý

roník Lidové knihovny, kterou vydává Tiskový

výbor eskoslovanské sociáln demokratické strany

dlnické. Práce ta výborn dopliuje jinou knihu

Sieroszewského, kterou pod názvem Dno bídy
a jiné sibiské povídky práv vydává Na-

kladatelské družstvo Máje. _ ,
Ds.
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sunk chytiti se na obranu za tvá, hned po
té nco bouchlo, a professora Skivana pešel
všecken poínající smích. Vojna se dá dobe
slyšeti, ale tžko vidti — avšak v tomto pí-
pad nebylo možno tvrditi, že by sluchové
poitky professorovy tam z té vavy sextánské
mly pizvuk libý a píjemný. Professor
zrychlil krok. div že do bhu se nedal, a
uhodiv na kliku, objevil se ve dveích, jakož
bylo vidti svrchu. — Tohle nebylo rcí-pirium,

oddech, ve smyslu ádu kázeského, to byl

paskvil na vecky paragrafy, pedítané ne-

dávno ve zvláštní hodin shromáždnému
žactvu

!

Opozdil se professor pi svých uzenkách
a opozdili se i studenti pi svém praní, jehož
(síiny tuto vyšetovati bylo by marno.
Spatný vozka, který neumí obrátiti a špatný
student, který nenajde vhodné výmluvy.
Proto omezil se professor Skivan na otázku
toliko enickou, odpovdi ani neekající:

>Tak-li se pipravujete na hodinu píští?*

Studenti stáli, ani se nehýbajíce. Jen oi
jim svítily, zejména tm, jichž rány nemly
již asu dopadnouti a nevyerpaná ta energie

drala se tedy oima na svtlo svta. Na do-
taz professorv, písnji formulovaný: »Kdo to

zde tropil takový pekelný hluk.?* teprv nikdo
neodpovdl. Poád totéž mrtvé ticho, jako
na alpských ledovcích; — nehled k tm zra-

km i tváím pozvolna chladnoucím, jenom
sem tam pokivené kravátliky, knihy pod la-

vicemi pohozené jako mrtvoly, lavice pošla-

pané a potají rukávem nebo kapesníkem utí-

rané, bílá manžeta ležící v kout a nedaleko
ní dv amrdy vytržené z obvyklé práce, to

jest udržování kalhot v rovnováze, vydávaly
svdectví o život všech ticíti šesti mladík,
práv ped okamžikem píliš bujném.

»Tedy nikdo se nepihlásí?* tázal se pro-

fessor již po druhé, a tmavé, jinak dosti dobré
oi jeho zaaly se kouleti jako barevné desky
na odstedivém stroji nebo jako rotaní ra-

chejtle. Také tak zaaly se z nich trousiti

jiskry na všecky strany. Stál ješt s klobou-
kem v ruce pravé a knihou v levici, se svrch-
níkem pes ramena pehozeným uprosted
tídy ped lavicemi vykávaje, jak se mládenci
rozhodnou. Celkem se nutil do této strašlivé

pósy, nebo nerad se vadil se studenty, a než
se pouštl do soudu, zkoušel díve jiné cesty

;

mimo to ml práv docela jiné myšlénky,
práv opané všemu hnvu i zlosti, ale tohleto

mohlo býti slyšitelno i v editeln a zasluho-
valo vbec exemplárního zakroení.

Professor Skivan byl muž vysoko, ale sou-
mrn urostlý, v nejlepších létech, asi pt a
tyicet, a akoli erné jeho, krátce stižené
vlas}' byly trochu prokvetlé, nikdo by mu byl

tolik nehádal. Pod vysokým elem ml na

nose nasazený kostný skipec, který te jen

zvyšoval hrzu pod silnými skly sálající, a
erný plnovous, ne píliš dlouhý, dlil se na
brad ve dv uhlazené poloviky, vyvrcho-
lené knírem jako vž slohu gotického svou
liálou nebo jako drama svým pátým aktem.
Nebyl to krasavec, naopak z tch, jimž krása
byla by jenom na škodu, protože v kráse stá-

losti není a u tohoto paedagoga zdála se ne-
stálost náležeti už minulosti. Všecken zevnj-
šek jeho byl píjemný a úhlednost jeho zvy-
šoval pelivý úbor, dost málo obvyklý ve
školní svtnici, která žere sukno jako moli,

úbor pelivý od svtlé vázanky až po lesklé

boty, isté pes to, že bylo dnes ráno trochu
deštivo. To teprv asi od pldruhého léta se

professor tak pkn strojil, že dokonce i n-
jakou dobromyslnou narážku proto musil ve
sborovn vyslechnouti. Ale nehoršíval se proto,

nebo sborovny nebývají místem vzájemného
dopalování: horkou krev jejich obyvatel do-
vede už schladiti tžká a úmorná práce škol-

ská, tím úmornjší, ím více bývá utajena

veejnému zraku. Mládež jí nerozumí, soudí
o ní teprve pozdji, po pamti, vždycky v n-
em dravé, a dorostlý k ní pístupu nemá.
Professor Skivan naopak všeliké narážky pi-
jímal s úsmvem, jako by mu lichotilo, že

pes ty svoje »hrobu kvtiny, jak šedinám
svým koketn íkal, pece ješt obecn jest

uznávána možnost, která vlastn už déle jed-

noho roku byla u nho jistotou...

»Nikdo?« opakoval svoji otázku po tetí, už
mnohem strunji a hlasem nade vši míru
rozhodným, který vlastn již pedpokládal, že

nikdo.

Otevely se dvee nesmle a vešel studen-

tík, venku se opozdivší.

Professor ve svém hnvu ani se neobrátil,

nebo chtl, aby bylo vidt, jak je rozhorlen,

že nedbá nieho kolkolem, by i škopky z ne-

bes padaly. Studenti byli rádi, že tímto vý-

stupem nabývají chvíle ku vzpamatování.
Nikdo nepípal, ticho jen píchodem tohoto

studenta bylo na okamžik porušeno a pi tom
jen v zadu kdesi sextán Malátek, v onom
boji asi Xerxes ili vdce strany protivné, za-

šeptal opatrn, tak aby jen nejbližší okolí bylo

informováno, v odpov;
>Leda njaký blázen !<

Ve skutenosti tento Malátek, hoch jako

hora, k tomu zavalitý, narvaný, to byl, který

té vavy byl píinou, hodlaje poádati zápasy
olympické, o nichž práv pi etin pedchá-
zející byla e. Thema pro vyplnní respiria

obecn se zamlouvalo a z uliky mezi dvma
adami lavic udlána aréna stadia. Ze se potom
zápasy penesly i na lavice, bylo vinou okol-

ností a tch, kteí nemohouce kovati, pomá-
hali dýmati. Tak jako staí Rekové, pi tchto
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závodech zapomínali všech svých národních
hádek a nešváru jsouce v dobé olympiád
slepí hluší, tak i tuto sextáni v horlivosti za
palmou vítzství zapoméli i na obvyklou stráž

na chodb. Byli jako tetevi v dob tokání a
(idtud celé to neštstí. — Hned po neparla-

mentární poznámce Malátkové ozvalo se slabé

• tchch* nebo podobný njaký zvuk, nesnadno
literou napodobitelný, jejž však nedovedla již

zadržeti od smlého letu k uchu professorov
ani Malátkova zlostná apostrofa »Troubo!«
adressovaná na souseda, jemuž ani tento po-
svátný okamžik hrzy nedovedl býti svatým
Veselost, vyjadující to citoslovce, byla jako
heslo neprozeteln hozené do rozileného
davu, jejž tuto pedstavovaly myšlénky pro-

fessorovy, neb jako jiskra hozená do sudu
plného prachu, a-li vbec dovoleno profes-

sora k jakémukoli sudu ímkoli naplnnému
pirovnávati. .Možná, že skroušené njaké do-
znání bylo by ulilo ne dost opravdový hnv
professorv, ale tímhle »tchch< jako když
spícího psa probudíš. Professor ml nos dír-

kami dol a koukal jako devt hrom. Sedlo
mu na elo erné mrano.

»Ješt je vám to k smíchu!" zahml a

oddychoval, jako když se brambory vaí.

• Kakra, ten lapá ježky !» dovolil si Malátek
další poznámku.

Professor postoupil rychle ke kathede a
praštil tam knihou, že prach te klidn se tam
usazující znova se rozvíil. Shodil svrchník
s ramene, odmítl pomoc ochotného Kašpárka,
jemuž jindy tak vlídn dkovával za úsluhu
pi svlékání i oblékání, sám kabát i klobouk
povsil na všák a zasedl za kathedru.

Sextáni vidli, že jde do tuha a brnlo jim

pod koleny. Dýchali tence.

• Sednte!' velel professor strun a vyndá-
vaje klíe z kapsy otevel zásuvku, vytáhl

tídní knihu a vzal pero z ruky druhého fa-

mula Mydláe : zapisoval hodinu a absence.

Neschází nikdo, < hlásil Mlyná hlasem
úzkostlivým ; div do bree se nedal, nebo on
tady sedí v první lavici, hned na rán. Víc
ovšem než tento plný poet pítomných, ta

bujnost jejich ped hodinou svdila o výbor-
ném zdravotním stavu této tídy.

Jindy by byl professor pronesl njakou po-
známku, jako že tedy neschází žádná draho-
cenná hlava nebo njakým jiným slovem pí-
vtivým byl by dal své blahovli laskavý
prchod. Te mlky z podsteší hledl hnv-

ným zrakem na rubriku >Poznámky«, nejvíc

obávanou, nebo tam se »zapisovalo do tídní
knihy«. Co tam napsat? Že lomozila a vzte-

kala se celá tída? Bylo by nepaedagogické,
nebot takové jen všeobecné poznámky nemají
valné váhy nemožno-li vinníka aspoií jednoho
nebo dva popadnouti hned z;i límec a pibíti

na praný. -Skivan nebyl však už žádný horko-
krevný supplent, aby se dopustil takové pe-
náhlenosti, pro kterou by sám ješt notným
nosem pykati musil, a ponvadž ne z jedné
peci uitelské chleb už jedl, zastril pijavý

papír a knihu zprudka zavel do zásuvky. Za
to vytáhl z náprsní kapsy knížku jinou, er-
nou, malou, ze které dnes ml se šíiti strach,

hrza í zdšení. Šíilo se toto všecko odtamtud
i jindy, ale toliko na lenochy a darebáky ne-

pipravené, dnes však asi bez rozdílu duševní
kvality dvojka s každým tancovati bude.
Kašpárek i Mydlá, oba ustrašení a schlíplí

odplížili se na svoje rohy v první lavici ped
kathedrou. Šnajdr se v duchu odevzdával do
vle Boží.

"Opravdu nikdo se nepizná?" tázal se na-

posled, jakoby v zoufalém pokusu professor,

hlasem sic ponkud mírnjším, mkím, a

kdyby byli sextáni bývali muži svta zbhlými
a lidí znalými a byli užili ješt tohoto posled-

ního okamžiku hnvu a první chvíle mknutí,
byli by jist všichni svorn vystrili ruce a
hlásili se o trest a pokutu. Nebyl by veliký

trest ten, aniž pokuta by za e stála, nebo
professor byl lovk jako vosk a nikomu na
palce nestupoval; ale neznali ho dosud.

Okamžik se zamlel vykávaje, budou-li

studenti opravdu tak upímnými, jak jim to

na poátku roku doporuoval a budou-lí míti

pravdu na jazyku a duši na dlani. Ml k nim
tenkráte takovou dojemnou e o vzájemné
shod i dve professora i žák, o úspšné
práci následkem tchto ctností, o povinnostech

i jejich konání prese všecky pekážky atd.,

— jenom škoda, že mládenci byli tenkrát

myšlénkami ješt v prázdninách, ten nkde
na mezi otcova pole, druhý na švestkách do-

mácí zahrady, tetí mezi staršími kollegy rod-

ného msteka nebo letního pobytu, pipravují-

cími njaký veírek, akademii na rozlouenou,
tvrtý dokonce u své tuze mladé lásky, — vt-
šina však rozhodn ješt mimo školu . . A te
tenhle výsledek: zarytost, neupímnost, ješt

k tomu smích — darebáci ! Všecko marno,

s hluchými se to smlouval a ve dne svíku
pálil

!

(Pokraování.)
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ADOLK VELHART1CK\'

;

Smír Ahasverv.

^em zachvla se, slunce pohaslo,

a jako kídla velká nesmírná
se rozcpjala tma nad krajinou

a na Golgot jasn planul kíž
do tmy tak záiv, že slepil zrak.

To vidl Ahasvei- a náhle zel
zas Krista kráet' s kížem na horu
a slyšel hlas, ten jemný lítostný,

když od prahu jej vyštval bezcitn

;

— Má pou je krátká, ty však na vky
bez cíle budeš bloudit životem

!

Ds schvátil jej. Chtl prchat do dáli,

však cosi drželo jej mocí zpt
i padl k zemi tváí do prachu.

Tak dlouho dlel. Chtl plakat, cítil však,

že slzí zdroj mu vysech' ve zracích.

Tu kdos se dotek' jeho ramene
tak nžn, láskypln, odvaha
mu dotykem tím v duši vproudila,

i pozdvih' oi vinou ztrnulé

a uzel Leu, vrnou svoji cho.

— Pán zemici již, mu dla se slzou,

již nikdy neuslyším jeho hlas!

Tu Ahasver vykikl zoufale

:

— Vz, já jej vyštval krut od prahu

!

A vyprávl, že vyhnal Ježíše,

když u zahrady odpoinout' chtl
a poslední jí slova sdlil též.

Když domluvil, tu zel sve ženy bol

a hoké slzy, a když náhle vstal

a temným hlasem chtl se louit s ní,

neb výitky již pudily jej v dál,

tu ona chopila ho za ruku
a pravila :

— Tj'S hešil, muži mj,
však pán je dobrotiv. Kam pjdeš ty,

tam následovat' tiše budu t,
neb jako družkou tvou jsem byla dív,
když bezstarostn dny jsme trávili,

tak chci jí býti i v tvém neštstí.

Pán pravil vždy: Když zheší nkdo z vás,

vy odpuste mu. Nuže odpouštím.

I vyšli z msta v kraje neznámé
a asto v noci, když vše zdímalo
a Ahasver jen pod palmami bdl
a díval se na Leu zemdlenou
jak spokojen spala, poznával,
že Ježíš velikým byl prorokem
a synem božím, když vše odpouštl,
neb odpuštní in je nejvtší.

Byl vdom si své vinny veliké

a proto z hloubi duše dkoval.
že dopustil Pán, aby bludnou pou
s ním žena konala. Však mnohokrát,
když za veera use v zái hvzd.

jež mezi listy strom chvly se

a žena jeho mela únavou,
tu vina ulehla mu na duši

a rychle vstal, svou ženu v náru vzal

a pádil pouští, v které šakal vyl,

až zemdlen klesl v písek žehnoucí,
však sotva Lea ze sna procitla,

zas pádil dál s ní pouští smrtící.

Stín šílenství mu padal na duši,

však Lea tšila jej slovem svým,
že odpustí Pán tžký jemu hích.

Tak tyicet let bloudil po svt,
když Lea zemela mu v náruí
a prosila jej, aby donesl

ji v rodné msto a tam zeptal se,

kam tlo Krista s kíže složili

a na blízku by ji též pochoval.

Tak uinil. Vzal smutn bím své,

neb byl si vdom, že svou útchu
te na vky jde ve hrob položit,

že nikdo nebude víc tšiti

jej soucitn, se slzou ve zraku.

Nes' noc a den tu drahou mrtvolu
a nepocítil žádné únavy.
Když pišel v Jeruzalém, tázal se

kam položili Krista Proroka,

jenž na Golgath ukižován byl

a když mu ukázali zahradu,

tu vešel v ni a vložil do skály

tu, která odpouštla, jak chtl Pán.

Noc celou ztrávil u ní v bolesti

a rosa padala mu do vlas,
však ráno sotva první paprsek
se rozlil nebem, istým jako sen,

a rud zahoel na oblacích

jak žití cudný úsmv panenský,
tu stará kletba zas jej hnala v dál

Tak míjel as. Rok každý vracel se,

by u hrobu se Ley potšil

a s novou odvahou vždy konal pou,
tu nekonenou, dsnou, nesmírnou.
Dív zoufale jen bloudil krajinou,

te ale lidstva poal všímat se

a poznával, že trpí jako on,

s tím rozdílem, že bloudí krátký as,
ne vn jako on. 1 poal milovat'

ty tvory ubohé, jež žili jen,

by život krátký dlouhým zápasem
si vyerpali a tak mnohokrát
jat soucitem jim skryt pomáhal.
Tak asto našla vdova chudiká
svj kužel sepedený zázrakem
a nebo dcko v dlaních pineslo

jí zlata kus, neb kámen jiskivý
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a když se ptala, kdože dárcem je,

tu dité vyprávlo horliv,

že staec jeden s vousem blostným
mu kámen dal a zmizel v daleku.

Kdys ráno zabloudil na moe beh
a slouchal hudb valících se vln,

v níž znlo to jak výkik radostí,

když náhle spatil mezi balvany
na pisku bílém mezi trávami

plát nahé tlo dívky. Slunce zá
jak závoj vzdušný hrála nad tlem
a zlaté mihotavé poprsky
se ve krpjích vody jiskily,

jež ve vlase se leskly pekrásném,
jak drahokamy. Use Ahasver
na balvan blíže krásné mrtvoly

a zadumal se. Sláva východu
tak jásav na tlo padala —
žár života — na koist vnosti.
Kdo byla dívka, která pedasné
ve krásy opojivém souzvuku,
jež prýštila z ní jako z poháru,
se stala smrti dravé obtí?
Snad milenka, jež sama vyrvala

se z dsných muk, v nž láska vrhla ji?

.Snad nešastná, již vezli lupii
do harému, by chtíi sloužila

a nad kterou se slitovala smrt
a spasila ji z dráp zvíecích ?

i byla to snad šastná nevsta,
jež plula vstíc své nocí svatební,

a kterou osud uzmul pro sebe?

Sple myšlenek mu hlavou víila

a o osudu lidském pemýšlel
a stál ped ním jak nmou ped sfingou:

zde leží mrtva panna opojná,

jež tlem svým je triumf života,

jež pála si snad žhav živu být

a on je živ, on, staec potulný,

jenž pokládal by smrt za spasení.

Pro místo ni on staec nezemel?
Pro nezstala ona na živu,

své tlo — skvostnou íši opojnou
až po kraj naplnnou rozkoší,

pro nedal osud vypít' žíznivým?

Tak pemýšlel: Te pozdvih' hlavu svou
a vidl, paprsek jak záící

jí líbá rety modré nehybné,

na bílém adru kterak houpá se

a po pleti ste svit jak políb'Ky,

a náhle zel, že dravec vysoko

již krouží nad koisti. Rychle vstal,

vzal dívku v náru jemn, otcovsky

a nžné nes' ji mezi balvany,

kde chud pouze tráva bujela,

hrob vyhrabal, jej vystlal trávami

a isté elo dívky políbiv

jí vložil do hrobu a zakryl ho

zas balvany, by nikdo neskvrnil

tu krásu cudnou ani pohledem,

a dravci aby zniit nemohli

ar toho tla, triumf života.

A veer prvn usnul Ahasver,

by nikdy více ze sna neproci.

gUIDO MARIA VYSKOIL:
Miluška.

Orlická rta.

ch, vysoké, vysoké jsou

ty orlické skály ! Nkdy
se lovku zdá, že pod-
pírají nebeské brány.
Snad se to jen zdá.

Ale vysoké jsou, vy-

soké . . .

Co je staletá sosna
vyrstající z modré
lebky nejvyššího skal-

ního útesu proti jejich výšce? — Nepatrný
vesový keík.
Co je veliký vzduchu král? — Pouhý motýl

ohniváek.
-A co je malé lidské srdce . . . .? — —

Pod skalami eka šumí. eka bílá jako

stíbrný pás krásné knžny. Staré, bohatýrské

písn zpívá, kterým dnes již nikdo nerozumí.

.'\le eka pece zpívá.

Tžký hrad sedí na skále zamlklé, hledí do

vln a erné vrány sedají na cimbuí zubatých

vží v hocifech, jako zapomenuté kusy noní

A ja asto chodívám hluboce zapuštnými
cestami, kde ve vysokých korunách ptáci švi-

toí, a vím, že nikdy již zde nepotkám zlato-

vlasou Milušku, ženu faktora Tesky. Ale za

to stromy, ptáci i rozmarný potok, mnoho mi

o ní vypravují, takže znám celou její po-

vídku.
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Je smutná jako dnešní mj život a proto ji

vj'pravuji

:

Miluška jako sedmnáctiletá vesnická krasa-
vice provdala se za faktora Tesku, který ml
daleko široko povst proslulého voraf-e. Bylo
tak zajisté lépe, než-li dít se od rána do noci

v nahrblé chalup. Její otec byl opilec, matka
podlkovala. Život byl tžký a mozolný jako
"kamenitá cesta.

V tichém, istém domku Teskov bylo ovšem
veseleji. Alespo z poátku se tak Milušce
zdálo. Její muž byl dobrý, ádný dlník, nikdo
na dvacet mil neuml tak sestrojit vor jako
jako on. a ml ji rád.

Tak minul první rok. Pešla zima bohatá
snhy a s novým jarem odešel Teska do les
kácet, válet a strojit. Minulý podzimek byl
píliš deštivý a mokrý, i nebylo možno do-
koniti práce v as. Faktoroví Teskovi patila
nejvtší parta.

Byla ješt tma, když odcházel do pasek a
asto celý týden se nevrátil. Pasekj' bylj' n-
kolik hodin vzdáleny. Dlnictvo shromáždné
kolem ohfi, které slab probleskovaly ranní
mlhu, vykávalo rozkazu faktorová. Na dané
znamení poalo se s nejrozmanitjší prací:
Tam káceli kmeny, jinde — u pily — roze-
závali je do uritých délek. A opt na jiném
míst loupali kru, nebo zdlávali silnjší
vtve na tak zvané »remle«.

Práce trvala s hodinovou pestávkou celý
den, naež bylo-li daleko dom, nebo do nej-

bližší ddiny, dlníci zstávali a noco\'ali v pri-

mitivn zrobených chatách smírn proteple-
ných po celou noc doutnajícími ohništi ....

1 Teska zstával stále s dlníky, neboC
nebylo asu k návratu k Milušce asto celé

noci nespal. V-^zpomínal

Okna Teskova domu hledla pímo do
orlické obory. Nadešly prvé msíné jarní noci
a s nimi jakoby i Milušce vykvetl zcela nový
život. Samota pinesla nové myšlenky. Po-
divné a záhadné jako šum orlických les.
asto za dlouhých, prohvzdnných veer

pišly, v nichž Miluška hledívala oteveným
oknem do zašeelé sít zlatých stezek, které

se ztrácely v zelené tm, a jež se jí zdály
stále oživené stínov3>mi poutníky, kteí ji lá-

kali a vábili.

Vyšla, aby se pesvdila o klamu. .Stíny

zmizely, ale Ondej Lydych stál na jejich míst,
veliký, štíhlý student, který byl o rok starší

Milušky. Zeptala se ho, kudy sem pišel a on
odpovídal : že je píliš mnoho podobných mla-
dých muž na opuštných cestách, a že jejich

horké hlavy také marn hledají mkkých po-
dušek dívích ader pro své vášnivé sny.

Miluška usmívala se záhadn tomu všemu,
nebo nevdla, co tím chtl íci.

Doprovodil ji k domku a slíbil, že zítra

pijde opt. Ob ruce jí pevn stiskl.

Jlava se Milušce zatoila njak podivn
sladkou závratí

Pak chodil každý den, kdykoli Teska nebyl
doma
— Jakým to zázraným svtlem záí vaše

srdce, Miluško? — ekl jí jedenkráte, mezitím
co líbal její malou štíhlou ruku. Hlete, vše
je kolem njak slavnjší, svtlejší a krás-

njší —
— Ne . . . ne . . . odejdte Ondeji — od-

povídala mu zmaten, ale její rozhoelé oi
íkaly: zsta!
A Ondej zstal, aby vypravoval onm tak

vroucn rozhoelým, hndým zrakm, jak je

ticho venku v oboe, a jak je nevýslovné
krásno hledt klenbami sosen na kousek
hvzdnatého nebe, velikého jako dla . . .

Rozhoelé hndé zraky šly za Lydychovými
vidinami, aby poslouchaly dobrodružstvím
jeho divokého srdce . . . Podivným pího-
dám, pi nichž mladá adra Milušina dmula
se boulivé a rty chvly se jako vadnoucí
kvty v prosb za poroseni. Lydych ne-

mohl bez lítosti hledt na ty prosící rty ... .

Bylo tolik bolestné rozkoše v jeho polibcích.

Tolik utrpení a tolik krásy — — — — —

— Jakým to zázraným svtlem svítí moje
srdce? — ptala se sama sebe Miluška, když
Ondej odešel.
— Je to láska . . . láska . . . odpovídalo

Milušce ticho.

Láska ! ! To byla tedy láska!

Rázem pochopila. Jak jinak šiji dosud ped-
stavovala !

Nebyla to tedy blaživá milostnost styk,
ale byl to veliký žal a veliké hoe. Láska
byla utrpením ! Nejvyšší bolest života byla

láska ....
Jak ji to slovo pipadalo svaté a veliké.

Nejsvtjší v život

!

Proto byla tedy láska tak obtavá, ponva
dovedla tolik trpt.

V tichosti trpt a pi tom zachovat si stálé

stejn velikou úctu k té bytosti, která ji za-

nítila.

Náhle se Milušce zdálo, že vše pochopila :

Obtovat život pro srdce milované, bylo za-.

jisté tím nejvtším dkazem lásky!
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Se svými novými poznatky svila se Onde-
jovi. K jejímu nejvtšímu údivu zakýval zá-

porn hlavou:
— Och, nikoli umít! Smrtí pestávají sice

muka, ale zaniká také láska.

Nejvtší obtí není zajisté skon z lásky,

nýbrž život v mukách.
Život, v nmž každý den tisíckrát probodne

srdce tisíci mei, tedy nevylíitelná trýze spa-

luje duši jako obtního beránka. Tím svtem
muk a bolesti jít mlky, s touže dávnou od-

daností k bytosti milované — to považoval
Lydych zm nejvyšší dkaz nejvtší lásky . . .

Dlouho do noci hovoili, a když se roz-

cházeli, Milušce se zdálo, že cítí tu bolest

tisíc me . . .

Práce v lese byla skonena.
Nyní Teska, celý den zamstnaný strojením

vor, trávil opt veery u své ženy.

Podivné veery ! Neveselé ! Nehovorné !

Tak se mu njak zdálo, že Miluška se mu
odcizila za ten dlouhý as, kdy jí vídával jen

v ídkých pípadech svých návrat. Pozoroval
také, že asto za veera odcházela k blízkému
pramenu a vracela se odtamtud pozd v noci,

celá rozarovaná, celá rozrušená.

Sotva znatelné podezení leptalo mu duši.

Ale Teska bránil se mu všemi silami; zdálo

se mu píliš ponižující podezívati vlastní

ženu
Bylo veselo na vod. Zdlané díví, pijaté

lesním úedníkem, sváželo se rozezané na
• splazy«, zvláš urená místa k shromažo-
vání materiálu.

Prvé vory houpaly se již na ece. Každý
pramen sestává ze dvou »kus« rzného
druhu kládového díví. Ti, tyi plavci byli

prmrn zamstnáni na jednom prameni.

Zde Teska celý den tvrd a tžce pracoval.

Hledal zapomenutí v práci, osvobození od té

podivné myšlenky, která ho štvala a proná-

sledovala.

Marn
Miuška zstávala stejn nehovorná, den

ode dne zdála se cizejší, den ode dne po-

chopoval, jak se mu oddaluje jak ji

ztrácí.

A zoufalá snaha dojít pravdy, vyplovala
všechny jeho myšlenky a lámala veškeren

jeho klid tíštícím píbojem ....

Bylo po plavecké mši.

Všechny pramice se svými plavci byly pi-
praveny k odjezdu.

Jediný faktor Teska scházel. Ani v kapli

nikdo ho nespatil.

ekali ješt pl hodiny.

Živoil smutný, jarní den. Po nebi táhly

šedé mraky jako starosti chudých lidí ; lesy

šumly teskn jakoby zatajovaly plá.

Teska nepicházel. Nebylo možno déle vy-
kávat.
Zaznl krátký povel. Tye opené o dno

eky zapraskaly chrastiv — v okamžiku se

vory hnuly.

Té chvíle slunce vylomilo se z mrak a
zašlehlo celou hla.

Plavci na posledním pramenu ohlédli se ješt
naposledy za Teskou.

Behy byly opuštny a domky i pila zdály
se být tak malými jako v papírových mstech.
Všude byl klid a ticho. Jen uprosted eky

plulo cosi bílého jako veliký kvt se zlatou

záí. Pozornost plavc se cele upiala k tajem-

nému pedmtu rychle se blížícímu.

V nkolika minutách jich dostihl.

Výkik hrzy a údsu vyvel jim na rty.

Mohutný, sosnový kmen plul po vod, za-

tížen nžným bemenem — bílým sladkým
tlem Milušky Teskové, pevn pivázaným
k sosnovému pni lýkovými provazy.

Miluška byla mrtva.

Její lilijovité tlo neneslo však žádných ran.

Motýl klidného úsmvu usedl na slab ržové
lístky' jejích rt.

Och, vysoké, vysoké jsou ty orlické skály!

Nkdy se lovku zdá, že podpírají nebeské
brány. .Snad se to jen zdá. Ale vysoké jsou,

vysoké ....

Co je stoletá sosna vyrstající z modré lebky
nejvyššího skalního útesu, proti jejich výšce?
— Nepatrný vesový keík.

Co je veliký vzduchu král ? — Pouhý motýl
ohniváek.
Co je lidské srdce?

A ím je celá tato smutná povídka proti

nekonenému mému smutku a vné touze

mé po vás — Miluško

!
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K.AREL KLOSTERMANN:

Mlhy na Blatech.
Román

(Pokraováni.)

osel pak pro nov pi-
bylé dva kapry, pidal
je k oslatním a umistil

svoje i-sádky' po pi-e-

dešlému.

Vykonav tuto práci,

zavedl dívku zase na
místo, kde díve se

byli usadili. Byl, rozumí
se, veskrz promoklý,

voda praménky stékala s jeho odvu, syro
bylo a chladno, ale on jako by toho necítil.

>Tak tu pose chvíli,* pravil, »a pokej.
Vrátím se hnedle zase k tob. Musím se pe-
vléci. abys se o mne nezamáchala. Také teba
dohlédnouti na híbata, aby nezabhla da-
leko.

«

»Kde pak se pevleeš ?« tázala se.

»Tady hned — mívám tu vždycky dvojí
odv.«
»Píj brzy, prosím t! bojím se tu sa-

motná . . .«

»Za chvíli jsem tu zase. Ale bát se nesmíš,
to by ti neslu.šelo. Co je do dvete, které se
bojí!*

>-Však jsi vidl, co se mijže stát . . .«

»To se ti po druhé nestane.

«

Zmizel jako stín, ani krok jeh,o neslyšela.

Samotná zstala na tomto odlehlém opu.ítném
míst. .Snažila se, se byla, aby se zbavila tísnivé

úzkosti, odevšad na ni dorážející, ale nepo-
dailo se jí. Útok, jehož pedmtem se stala,

hrzný výjev, jenž následoval, nevycházel jí

s mysli. Ticho vkol ní, jen z dáli ržali kon,
kýhaly husy a chvílemi se ozval drsný hlas

njakého ptáka. Rzné dsivé pedstavy krou-
žily jí hlavou, mozkem víily. Pipadalo jí, že
je bez pomoci vydána emusi hroznému, ne-

známému Zdálo se jí, že odlouenost, v níž

byla, potrvá a nebude míti konce. Minuty se

vlekly, dlouhé jako vnost . . .

Mraky ídly, tu a tam vystupoval z. nich
kus modrého blankytu, ba, jasný paprsek slu-

není prorazil si jimi cestu a mlhy se pod ním
rozptylovaly jako kouzlem. Bylo patrno, že
slunce již siln postoupilo v západní stranu,

dojista už minula tetí hodina. Co íkají asi

doma? . . . Nelze pochybovati, že se strachují

o ni, nemohouce si vyložit, pro tak otálí.

Budou se domnívat, že se jí nco pihodilo,
budou ji hledat . . . Snad najdou na Blatech
zabitého lovka . . . snad ten lovk nebyl
zabit, vzpamatoval se, došel dom a ekne.

že ji vidl ... i kdyby ji neznal, každý se do-
vtípí, kdo byla osoba, s níž se setkal ; stailo
podotknouti, že mla zcela nový koš ... Že
na ni útoil, k tomu se nepiizná, ba, spíše si

vymyslí njakou lež, kterou spojí se svým
zranním . . . Zachvla se znoxu hrzou pi
tomto pomyšlení . . . Kéž Vojta se vrátil! Po-
prosí ho, aby ji bez odkladu dovedl dom . . .

Poví otci, co se pihodilo, aby ztrestal ha-
nebného zbjníka . . . Ne, ne — není možná . .

.

cítila, že by se studem zalkla, kdyby to ekla.
A pak: Vojta nebude chtíti, aby se zmínila . . .

piipravila by mu hrozné opletaky, kdyby po-
vdla dle pravdy, jak se vc udala . . . Mu-
sila by se také piznati, pro se vydala do
Blat a v jaké choulostivé vci mla ruce . . .

A na by otec usiloval o potrestání pšá-
kovo? . . . Což nepotrestal jej už Vojta? . . .

Možná, že trest byl horší viny ... že ho za-
bil .. . Pomyšlení plné dsu a svrchované
hrzy ! . . . Do své smrti nezažehná vidinu
ubitého . . . Nedej Bože, aby do tch konc
bylo došlo ! . . . Och, kéž se vrátí Vojta, kéž
jí všechno ješt jednou vymluví ... Je statný,

zachránil ji . . . Co by -se bylo stalo s ní,

kdyby byl nepišel ! . . . Také jí poradí, co má
íci matce na omluvu svého opoždní. Bude
vbec myslet, mluvit, jednat jak Vojta uzná,
jak jí uloží . . .

Piplul zase mrak, zakryl slunce, pohltil

jedva prokmitlý paprsek a šero vkol znova;
ale vítr odehnal mrak. paprsek optn vyrazil,

zbarvil ohnivým lemem odmetený mrak a šedé
dotud kup3' na východ a západ nabylj' er-
ných stín, stavíce se na odpor jeho jasnému
svtlu. Mlhy prchly skoro docela, jen lehounké
páry se vznášely ješt nad zelenými Blaty,

za nimiž se rozbíhaly žloutnoucí lány na jihu

a na severu, na západ vystupovaly modravé
omšené hory.

-Apolena se nehýbala s místa, na nmž se-

dla, kríc se pod pružné, kryjící ji proutí

vrbové
; prsty její se zaryly do mkkého drnu,

hlava jí sklesla do pedu . . .

Konen pišel Vojta, pojednou stál u ní,

ani krok jeho nezaslechla. Košile a spodky,

jimiž byl odn, byly suché, ale jinak velmi

podobné onm, jež svlékl, toliko, možno-li,

ješt špinavjší. Jak usedl podle ní, stalo se

jí volnji, pocit bezpenosti se jí vrátil.

»Bh bu pochválen, žes pišel,* pravila,

usmívajíc se.

»Snad ses nebála ?«
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>Bála, Vojto !«

•A eho ?«

• Nevím; bylo mi teskno v té samot. Poád
myslím na toho lovka tam. Nedej Bože, abys

ho byl zabil« . . .

»A co z toho, zabíl-li jsem ho! Zabil bych
ho ješt desetkrát, zabil bych každého, kdo
by opovážil se t dotknout. Nikdo na tebe

nesmí sáhnout, rozumíš, nikdo? Jsi moje, víš!

Mám t rád !«

Ovil ramenem kypré její boky, pivinul ji

k sob, vášniv ji líbal . . .

Zapomnla na vše, oi zavela, poddávala
se mu úpln, jata jsouc nevýslovným, necít-

ným dosud blahem. Pojednou, když váše
jeho rostla, když divji jal se ji objímat a líbat,

vzpamatovala se pece, vymkla se mu, slzy

jí vytryskly z oí.

»Vojto . . mám t ráda,« zablábolila, sepjala

prosebn ruce, •ale usta, pro Boha t pro-

sím ! . . . mj smilování se mnou! ... je hích,

co iníš* . . .

Tu divoký, nevázaný mladík, poslouchající

do té chvíle jen pud své vášn, pemohl sebe

a ustal, pekonán prosbami panenské, neuv-
domlé duše. Uchopil pouze její ruku, hladil,

objímal, líbal ji. Divé plameny, které mu sršely

z oí, neshasínaly sice, ale nepálily už, v sladce

hející zá se mnily.

>.'\bys vdla, « pravil, »že t mám radši

než ten, který t pepadl a o jehož život se

tak bojíš, nechám t . . . pokám . . .<

>A já t za to mám tisíckrát radši, Vojto !«

>.'\ nebudeš se už bát? nepromluvíš o tom,
co se stalo? nikdy? s nikým ?«

»Níkdy . . . s nikým . . .*

Usmívala se, a slzy dosud tekly.

•'Dobe. Slíbilas mi to ! Vím, že slovu do-
stojíš. Kdyby se t tedy ptali po nem v pí-
in toho pepadnuti tam, toho chlapa, co jsem
pohladil, ekneš, že nevíš, žes ho nevidla
Pi tom setrváš, i kdyby onen lovk vyžvanil,

že se s tebou setkal. Myslím však, že, vyvázl li,

sotva se asi pochlubí.*

.^polena pisvdila; oné chvíle by byla pi-
svdila na vše, co by Vojta byl ekl

;
pipa-

dal jí vtlenou chrabrostí a prozíravostí : však
už dávno v nm vidla junáka, ped nímž
zapadali v hluboký stín všichni mužští, s nimiž
dosud se setkala.

•Ostatn," dodal, drže poád její ruku ;í

usmívaje se na ni svým hrdým, sebevdomým
úsmvem, kdyby nejhe bylo, vezmu všechno
na sebe. A m zavrou! vn tam nebudu
a poznám, jaké to tam je, zrovna jako chtl
poznat Lochmout.x

»Ne, ne!« bránila se, »nechci, aby t za-

veli. Nechci, abys byl ode mne odlouen . . .

Toho se nejvíce bojím . . .<

>Bojíš se?« pravil velice vážné, pustiv jej'

ruku. Já se taky bojím, vidíš! — Ale, ekni,
jak že se jednou neodlouíme ? Takhle . . .

jako já mohu, se mnou žit nechceš, a vzít si

t nemohu za ženu. Jsi sedlákova dcera .

kde že by t mi dali! ... A potom, což já se

mohu vázat?"

Ba, vdla, akoli nikdy ješt o tom nepe-
mýšlela. Sklopila hlavinku, do zem se zadí-

vala.

"Nebudeme sví,« ekla po chví.i, »jiného

nebudu.*

»Nu, až odejdu na vojnu, « odtušil, »kdo ví,

jak se rozmyslíš."

•Pro mluvíš takové smutné vci?«

>Máš pravdu — není teba o nich mluvit.

Až nadejdou, budou tu.«

Odmlel se. zadíval na její smutn zastená
líka. Pojednou se vzchopil, vzal ji zase za

ruku, v jeho oích se zajiskilo.

»A já t mám rád!« zvolal. »Moje budeš,

kdyby celý svt se tomu vzpíral 1 as se na-

plní a budeme jednat. Mluvit nebudu. Tást
se musí všeckno pede mnou, tást, ti povídám !

Potom budeme svojí ... a pece se vázat ne-

budu, rozumíš?*

Nerozumla dobe. Sliboval jí, že svoji

budou, a to jí stailo. Líbila se jí ta e, hrdou,

vznešenou se jí zdála, jí, mladé selské dívce,

žijící v prostedí velmi positivním, málo ro-

mantickém ; tryskalo jí z ní jakési tajemné

kouzlo, odpovídající zplna neuvdomlým,
tužbám jejího ženského srdce. Odvká, piro-

zená poteba ženy, pilnouti, pimknouti se

k tomu, kdo silou a odvahou ji skytá záruku
mocné ochrany.

•Rozumím, < odpovdla, usmívajíc se, a
slzy se dosud leskly na dlouhých, hedvábných
erných rasách.

Sedli zase mlky druh podle druha, minuta

utíkala za minutou.

•Nu?" tázal sejí posléze: »pjdeš dom
te? teba pomýšlet na návrat . .

.<

»Pjdu k báb do Zbudova.«

»Máš pravdu, k báb zajdi. Tam a t hle-

dají a najdou, budou-li se po tob shánt.

Penesu t pi"es potok, abys nemusela zachá-

zet. Poj, vezmi do koŠe stevíce a punochy,
obuješ se, až budeš na druné strané.«

Vstala.

»Nohy m bolí,-< zasteskla si, »jsem jako

podkosená z toho leknutí tam . .
.«

"Neboj se, však t pestanou bolet. Zapome-
neš, jen na to už nemysli . . . .Ale, pokej ješt
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chvilku, musím ti ješt nco povdt, už dávno
o tom pemýšlím-
Upela tázav na oi.

>Teba mít penz, « zapoal, »hodn penz,
chci-li se ním stát. Ješt než pjdu na vojnu,
musím jich mít nastádáno. Pokud budu vo-
jákem, budeš je mít v opatrování ty. Až se
vrátím, dáš mi je a pak uvidíš! . . Ale víc jich

musím získat než dosud. Už jsem ti ekl:
pušek je pede vším teba. . .«

.Apolena naslouchala dychtiv. Slyšíc, že jí

tyto peníze sviti hodlá, zaradovala se a duše
její se naplnila hrdým pocitem, že se zavdí
tomu, jenž sejí zdál nejstatenjším lovkem
na svt.
»Bu bez starosti, « pravila, >opatím ti je

vrn. Nikdo jich nenajde . . .-

Pokj'vl spokojen hlavou.

>Poslyš,« mluvil on svou, »nej5em u konce
ješt. Ty a Václav musíte mi pomoci, abych
jich vj'získal víc. Václav je bakora, ale k tomu,
co ti nyní povím, ho snad pece dostanu, jen
když i ty nepestaneš do nho mluvit. — Vi-

dlas, v jakých sádkách držím své kapry.
Nebylo možno, zaídit to jinak, ale takhle to

nestaí. Teba mi ádných sádek, abych mohl
mít teba sto kapr; k tornu mi poslouží ryb-
níek ve vašem sadu.«

"Vždy voda tam hnije, tam ryby polekají . . .<

»Ovšem, ale když se vyistí, bahno vyveze
a pak erstvou vodou naplní, ryby se v nm
budou dobe mít a po ruce mi budou, kdykoli
bude njakých teba. Železný v Selcích to tak

chce ; íká, že ryba musí být po hotov na
zavolání, potom že teprve nastane odbyt jak
se patí. Pamatuješ se, že jsem ti ekl, že
Zlivští mají svého sádeckého? a že ten sádecký
ani neví, že jim je? — Vidíš, takovým nev-
domým sádeckým bude taky tvj táta. Pece
nahlížíš, že já nemohu zstat za Zlivskými.
To by tak bylo!*

Dívka pisvdila ; co Vojta ekl, muselo
být dobré. Neuvážila ani z daleka, že, provede-li

hoch svj úmysl, uiní jejího otce pechová-
vaem kradených vcí a pivodí na hanbu,
nesnáze a nebezpeenství . .

.

»Václav musí naléhat na sedláka, aby se

pustil bez prtahu, jakmile bude po žních, do
ištní r5'bníka a do vyvážení bahna,* pokra-
oval Vojta ve své ei.

»Než udeí zima, musí být všechno v po-

ádku a rybníek zase nahnán. Ostatek, sedlák
tím nepochodí špatn: takové bahno, smíšené
se zemí a s vápnem zmrví luka lépe než hnj.
Však se podíváš, jaká vám poroste tráva ! Ty
také naléhej a stj na svém, že je hanba, mít

v sad takovou smrdutou louži.

«

Vedl ji zase bahnem, osticí a rákosím, ne-

ustále rozmlouvaje o nutnosti, upravit rybní-

ek a promnit ho v sádky, a jaké výhody
mu z toho vzejdou, nedotýkaje se více ani

jediným slovem své lásky k ní : zdál se býti

hrdým, že sám sebe pemohl: ale také o lo-
vku, jehož, málo hodin tomu, ránou omráil,
možná do smrti ubil, nepadlo více slovo

;
po-

dobalo se, že oba zapomnli pro nával dle-
žitjších té chvíle vcí. Teprve kd3'ž, asi dv
st krok níže místa, kde ml v potoce své

»sádky«, ji penášel pes mlkou vodu, drže

ji v náruí, pevn ji k sob svíraje, políbil ji

v ústa a zašeptal

:

»Až jindy! až jindj', až se nebudeš bát . . .<

A ona hlavinkou pisvdila, »Ano, tj' mj
zlatý, až jindy !« dala mu v odpov.
Penesl ji, na suchý beh postavil.

»Tudy se dej!" — ukázal na houštinu,

kterou jí bylo projíti, aby se dostala na ote-

vená Blata; »jen vyjdeš z kovin, uvidíš

Zbudov, a tebe a pak teba uvidí kdo chce.

Já se nyní vrátím, podivám se k místu, kde
jsem toho chlapa povalil a leží-li tam ješt

ili nic. Teba se piesvdit, uvážil jsem, aby-

chom vdli, jak se zachovat,

«

Máchl rukou, usmál se, bílé zuby se za-

leskly; pak skoil do vody, pebrodil potok

a zmizel v rákosí protjšího behu.
(Pokraování.)
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PRAHA VERA A DNES.
Vzpomínky a Uresby nkolika autor.

VIII. PODSKALÍ.

"w^ltava mní svoje pobeží, nebude to dlouho

V^ trvati, a v celém vnitním obvodu msta budou

provedena nábeží a podbeží. Vltava dvacátého

století dožije se zízení komorových plavidel, která

kladou za podmínku odstranni staromstského

jezu, hladina Vltavy se sníží a krásný vltavský

prospekt bude docela jinak vypadat, než jak nám
jej skoro nezmnný dochovaly všechny staré po-

hledy. Vzniknou dva nové mosty monumentálního

rázu, od Ferdinandova nábeží až ke Kamen-

nému mostu projektovány jsou parkovité terassy, aby

zachováno bylo arokrásné panorama malostransko-

hradanské, a život na Vltav bude daleko rušnjší,

bude míti velkomstský ráz.

Starobylé a originální pražské Podíkalí co ne-

vidt vymizí s povrchu zemského. Pražská obec

vykupuje malé domky zdejší a ohrady, a poíná se

stavbou nábeží, jež vyplní mezeru mezi nábežím

Palackého a vyšehradsko-podolským, jež Pod-

skaláci nazvali »zdí z hladového kamene«. —

-

Zasadilo smrtelnou ránu staré živnosti pod-

skalské, pívoznictví, a lid pozasteskl si lapidárním

úslovím, jímž ku podivu významn vystihl dnešní

svj stav a svou úzkost ped nedalekou budouc-

ností !

Když jsem shledával podrobnosti k této kapi-

tolce, mezi Fodskaláky jsem zasedl a tu jsem

slyšel, že Podskalí dostalo výstrahu již ped ticeti

léty, kdy objevilo se tu strašidlo, jež pobouilo a

vzrušilo celou Prahu. Jen jako ve snách tanula

mn ve vzpomínkách mlhavá reminiscence na tuto

ist lokální, ryze podskalskou událost. Strašidlo

ádilo v osamlém domku »u Turk«, nedaleko

hospody »u krvavého hnátu* pod svatováclavskou

lázní, a už jen staí pamtníci dovedou zazpívat

písniku o podskalském strašidle. Zacituju nkolik

verš, jež nám nejlíp povdi, co strašidlo vyvádlo:

Poslechnte, lidiky,

kousek nové písniky,
v Poi.skalí o strašie,
a si pro vás nepijde.

Když dvanáctá uhodí,

tyikrát to zatroubí,

když pak jedna odbije,

zase to zabubnuje . . .

Celá Praha byla vzhru — Podskalí bylo vy-

dšeno — strašidlo hledala policie, na vorech a

na lokách patrolovali celou noc pionýi, komisai

prohledali všechny stoky, ba i tajnou chodbu, ve-

doucí prý ze staré zahrady Palaty až pod kostel
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sv. Ignáce na Karlov ná-

mstí — ale strašidlo ne-

objevili, neudolali — zvo-

nilo, zvonilo jako elektri-

cUými zvonky, vojsko, po-

licie, komisai — všichni

nkolik nedl hlavu si lá-

mali, co to je, co strašidlo

znamená, pro troi;b!j bub-

nuje a vyzváni ... a ni-

komu nenapadlo to pravé.

Byla to výstraha l'od-

skalákm, byl to jejich

umíráek praví lid.

Od tch as to jde

s Podskalím s kopce . .

vystavn most »kosírem'>

od zahrady Palaty na cel-

nici a Podskalí chadlo,

hynulo, až zahyne a zmizi nadobro.

Ze staré, veliké zahrady Palaty zbyl už jenom

domek, skrený v jám pod novjv-ni inžáky, a kdo

ví, co bylo napsáno a na vnou pamt zaznamenáno

ve starých spisech ve staré, sedmi zámky zavené

železné truhle, kterou hoši v zahrad objevili.

Vysvtlili mn bodí Podskalaci i tento svj

stesk. Palata bývala velká kvtináská zahrada.

Kavárna nedaleko mostu Palackého dala si po ní

jméno. L'prosted stávala studn, ze které vedla

prý ona tajná chodba na Karlák Tisíce povoz úrodné

zem sedláci odtud vyvezli na pole a když

hoši si tu hráli, nfdaleko kamenného kíže že-

leznou, zrezavlou bednu našli, kameny ji rozbili

a staré spisy a knihy v ní našli. Dovdl se o tom

žid, pišel, haraburdí za babku koupil, a kdo ví,

co tam všechno bylo napsáno?

Voda živila a živí podnes rázovitý lid podskal-

ský, jenž už nyní sthuje se do vzdálenjších

tvrtí. Vlastní podskalské živnosti hynou jedna po

druhé. Nejdív ustoupili devorubci. Kdo pak jich

ješt pamatuje, jak ped domy na chodnících díví

ezali a štípali? Hrobem jejich staly se »cirku-

laky«, stroje na ezání a štípání díví. Pod-

skalaci bývali znamenitými rybái a mívali

tu také pokoutní trh rybí. Ryb za kopu

kdesi v Kamejku spoustu skoupili a doma
je za pt prodávali. Jsou ješt pamtníci

krásných dob, kdy ve Vltav bývalo ryb

jako písku. Podskalaci bu eenovali nebo

kladli provázky, tenátka . . celá Vltava se

jimi zatáhla, a v noci nebo k ránu jelo se

k vnadidlm koist »pebírat<. Dnes má
rybolov v nájmu rybáský klub, a Podskalák,

jenž je podnes toho mínní, že pánbh ryby

ve vodách stvoil pro všechny lidi, neodolá

své staré vášni a aspo nkdy si zapytlaí.

Ster.il se však už také velkou mrou
i poet píska. Baggry zniily kdysi kvetoucí

živnost podskalskou. Za kubický metr pisku

platívalo se kdysi asi tyicit krejcar . .

dnes dostávají za totéž

množství asi tetinu. Však

už málokdy spatíte na

Vltav velké pramice, u

klu pivázané a na nich

v barevných košilích Pod-

skaláky, dobývající »na-

bíráky* písek z eišt.
Ve starobylé hospod

»u Heyduk* v Podskal-

ské tíd mají Podskalaci

svoje hlavní sídlo. Zde

má útulek populární praž-

ský spolek »Vltavan«,jenž

o národních našich slav-

nostech budívá pozornost

svými rázovitými allegori-

ckými skupinami. Mají tu

svou knihovnu, bohat vy-

pravenou a peliv uspoádanou, a je zajímavá po-

dívaná na podskalské junáky, když se tísní kolem

svého knihovníka a z katalog knihy si vybírají.

Podskalák má povst pímého lovka . . je trochu

drsný, ale má srdenou a bodrou povahu. Život na

vod ho otrnul, ruce posázel mozoly, obliej opálil

do brunátná, hlas zatvrdl . . ale pod tou skoápkou
bije dobré a poctivé srdce.

Pišla na milé Podskaláky zlá, tžká doba. Jen

pobežní a plavci uhájili ze starého cechu kousek

toho živobytí. Pobežní pracují v ohradách, sekají

a štípají polena a rovnají je do sáh, do známých
pyramid, jtž vnívaly skoro celé pobeží pražské.

.\ž budou odstranny, posthují se Podskalaci do

ztracenjších zákoutí. Co by si tu také poali, až

tu budou inžovní paláce, ve kterých šastní smr-

telníci budou platit takovou neslýchanou inži, že

by se za to dobe pi mlo nkolik podskalských

rodin ?

Nejtžší živobytí mají plavci. Vodí a dopravují

po vod vcry a lodi s náklady. Vory mají stano-

višt v zálivu "tímilionového jazyku«.

Podskalaci tak pezdli vorovému pístavišti.

Lidé asto a rádi s mostv a nábeží sledují,

jak vory pronikají jezovými vrátky, a tušení

nemají, jak bývá kormidelníkovi a jeho dvma
soudruhm ú/.ko, když vjíždjí šipkou do

jezové »tlamy« . Plavci ruí za bezúhonnou

dopravu voru z Prahy až do poslední stanice

na Labi v Dubkovicích nad Podmokly. Jak

asto pihodí se vážná nehoda, vor se najed-

nou uhne, zavadí o jez — »pramen« sestá-

vající z 10 až 14 vor, se roilomí a

bklikatí, houžve popraskají a silné kmeny
roztoulají se po hladin. asto kolik hodin

to trvá, nadlidského úsilí je teba, než se

pramen zase sestaví a pipraví na cestu jezo-

vou jamou.

Cesta z Prahy až do Dubkovic trvá nkdy
jenom ti dny, ale stává se, že se tam plavci

nedostanou ani za deset dní. Nové naízení
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zakazuje plavbu noní. Nejlíp se plavcm darívá

na jae — »šípa« (dva spojené prameny vorové)

letí po normální hladin bez pekážky a bez obtíží.

Na podzim a v zim, dokud vody nezamrznou,

bývají hladiny vzedmuty, mlhy zatarasují eišt
jako ze a plavci, kteí znají každý záhyb, každý

strom a každé stavení na behu, musí spoléhati

jen na svou pamt, na svou zrunost. A za to za

všechno mají neuviteln bídný plat. Za dopravu

voru do poslední stanice, a tam dorazí za ti nebo

za deset dní, obdrží plavec tyicet korun . . a za

to se musí ovšem živit i zpátení cestu po že-

leznici si zaplatit.

Na pohled vypadá to tak krásn a tak poeticky,

když vor hladinu brázdi a když na nm k veeru
ohníek plápolá. 'lavci chystají si veei a nkdy si

i písniku zazpívají. Te už jen ti mladí hoši si

zapjou — ti prý ješt toho pelyiku se tolik ne-

nalokali a tm ani ngnapadne, aby si pipamato-

vali, že je a že bude poad
he, a živobytí že je vlastn

nepetržitou otroinou. Vo-
rový* zastrí SI do kapsy

plaveckou knížku a z tími-

lionového jazyku vyrazí, ja-

koby si pouze na procházku

vyjel. St&i Podskaláci zasta-

vovali prameny v Roztokách,

v Klecanech, v Libotnicích,

kde je kostel, a byla-li práv
mše svatá, postavili se do

kouteka a vroucn se k páiiu-

bohu pomodlili, 'aby je opa-

troval na cest a doma jejich

rodiny ... nu . . . hoši se

také zastavují, ale radji k

veeru než ráno, k okéneku
se zatoulají a panenkám srdé-

ka znepokojují. Mladost — radost . . . bude jim

h, až budou zastavovat jako my, staí Švejdové,

jen tam, kde je dm boží . .

!

Voda živí v let a poinek dá i v

nou klouzanice na bruslích a Praha

sobit ledem. Poslední léta se led z

Vltavy takka krade . . Zimy jsou

nejisté, te uhodí mráz, že div bal-

vany na jezech napráskají a za dva

za ti dny zane pršet, ledy od-

plavou a voda stoupá. Podskaláci

ji mají vždy z první ruky. Nkdy
se pivalí mimo všechno nadáni,

dív, než zanou na poplach stílet.

Je pece jenom lip, pivali-li se po-

vode ve dne . . v noci bývá Vltava

tak strašlivá, že i nejstarší a nej-

otužilejší Podskaláci se jí leknou.

Rve a huí, že vlastního slova ne-

slyšíš a než se lovk nadje, brodí

se ve vod, jež zatopí všechny kouty

najednou.

í^^"S'

zim. Za-
se musí zá-

»Takové vody pamatuju,*

ekl starý Podskalák, když se

o povodních rozpovídal, •že

se zdálo, jakoby v Podskalí

kámen na kameni neml zstat.

.\ vidíte, voda Podskalí neu-

blížila, zuby na n vycenila,

ale nezniila ho. Až zátopa

nové doby Podskalí udolá, znií,

kámen na kameni tu nene-

chá . . .«

Ani pedstaviti si nedove-

deme, jak ta naše Vltava za

njakou hromádku let bude

vypadat. Zstanou ovšem hlavni

a základní rysy její — pevn
doufáme, že nebude ochuzena _
ani o jediný svj pvab —
ale Vltava stane se hlavní tepnou Prahy a ce-

lého království, zmní se v moderní, v pravd

velkomstský tok, jenž mstu pinese požehnání.

Smaragdy její, pražské ostrovy, povystoupnou z hla-

diny a jaro je bude nadál zaplavovat kvtnatou

nádherou a na podzim staré koruny svítit budou

všemi barvami. Peloží se Žofínská plovárna,

komorová plavidla uiní Vltavu splavnou po celém

obvodu, a Pražané se budou kížem krážem pro-

jíždt v malých parnícich od jednoho behu ke

druhému.

Slyšel jsem vypravovat v Podskalí o hospod,

kam hastrman chodíval na pivo. Podskalská povst

pevn ví, že pijde ješt jednou . . naposledy,

aby se s Prahou rozlouil. Hostinští prý ho rádi

v šenkovn vídali . . jeho píchod byl vidy zna-

mením blahobytu. Když .zelený pán« pišel, da-

ívalo se hospod i lidem dobe. Než se objevilo

podskalské strašidlo, pišel prý hastrman ke kr-

vavému hnátu«, rozhlédl se kolem sebe . . ale

piva si nalíti nedal. A konina ta zmizela nejdíve

. . . Každou clivilku .zeleného pána« ekají . . .

pijde, aby dal Podskalí a Podskalákm, s nimiž žil

vždy v pátelské shod, navždy s Bohem. Pod

svatováclavskou lázni stoji stará, silná ze se

stílnou.

Kdosi prý tam vodníka dokonce

nedávno zahlédl — nakukoval prý

.šišardou* a oi jeho svítily jako

uhliky.

Dji se vbec divné vci v Pod-

skalí.

Svatováclavská studánka již také

dokonává ... už jen krpj za kr-

pji, jako slzy, ze starého, vrného

pramene, jenž tisice lidi napájel, vy-

kapuje.

Než se hastrman vysthuje, pra-

mínek prý zašlápne, a proslulá sta-

rodávná, svatováclavská studánka

zmizí, vyschne nadobro...

Krocin.
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ACESI^IO Ža^OTA^^

D z eské Akademie pro vdu a umní. Pi
slavnostním shromáždní 4. t. m. v úvodní ei
zmínil se Nejvyšší maršálek král. eského, kníže

Jií z Lobkovicz, námstek protektorv, o no

vém dležitém organismu, který má býti pilánkován
Akademii. Má býti zízena zvláštní národohospo-
dáská instituce, která by vyhledávala a k plat-

nosti pivádla prostedky k hospcdáskému po-

vznesení píslušník národa eského.

Jak se dovídáme, pracuje na tomto významném
a dalekosáhlém projektu president akademie p. J.

Hlávka s dvorním radou A. Bráfem. Pan J.

Hlávka vnuje na zízení eené instituce 400 OliO K.

rr Vnceslava Lužická dožila se 6. t. m. po-

žehnaného vku sedmdesáti let. Literární innost

i snahy osvtové a lidumilné zajistily jí estnou
pamt v kulturní historii XIX. vku. Narodila se

v Hoicích. Starosta mst pražských, dr. VI. Srb,

jest jejím synem.

eská výstava v Londýn 1906. Diky okol-

nostem neobvykle píznivým i vytrvalé snaze n-
kolika neijnavných jednotlivc podaila se vzácná

vc: získati pro Cechy jakožto celek samostatné

oddlení pi píští výstav rakouského prmyslu
v Londýn i. 1906, jež bude miti pedevším úe-
lem upozorniti anglickou cizinu na rakouské vý-

robky prmyslové, ve druhé své ásti, umlecko-
turistické, obrátiti zetel anglických turist na Ra-

kousko vbec a zajímavé jeho partie. —
Odtud zimniná innost výstavního komitétu

sestoupivšiho se na výzvu »Ceského vývozního

spolku*, — který, di be vda, že prmyslem
naším nelze náležit imponovati industrii angli-

cké, chopil se vdného úkolu, ukázati Londýnu
eskou práci lidovou a krajinné krásy naší vlasti.

Zem poskytla komitétu a výstav subvenci,

msto Praha bude paradovati exposicí vlastní, a

bohdá i ada jiných mst eských pochopí velký

význam tohoto podniku, který mže míti pro nás

blahodárné úinky nejen morální, ale i hmotné.

Máme za to, ze naskyluje se vhodná píležitost

upozorniti anglicky mluvící obecenstvo na králov-

ství eské i dílem literárním, vhodnou informaní

knihou o echách, zemi i lidu, zdobenou pknými
illustracemi. Ntmyslíme toliko njakého prvodce
po výstav eské, ani ne toliko prvodce po e-
chách, nýbrž knihu, v níž vedle význaných túr

po krojích eských byly by ješt informaní lánky,
arci struné, avšak obsažné, o eské historii,

eském umni vbec, národním zvlášt, o eské

hudb, literatue, snahách politických, sociálních

atd. Pokusy dosavadní, jako francouzské knihy
Hippmanovy, Hantichovy, anglická knížka Klubu
eských turist, a vysoko je ceníme, nemohou
ovšem staiti obecenstvu anglickému, které o e-
ších ví snad ješt mén než Francouzové. Tím
vdnji vzpomínáme tuto vlasteneckých snah hrabte
Frant. Lutzowa, který spolu s primátorem kr. hl.

msta Prahy postavil se v elo eského výstavního

podniku londýnského. Kniha, kterou máme na

mysli, mohla by pak býti podkladem i jinojazy-

ných publikací o echách — najm nmecké —

•

a státi se dležitou pomckou všech zahraniných
redakcí. Bm.

5H Národní divadlo a divadlo Varieté ve
svtle financí. V Národním divadle trvá saisona

11 msíc. V té dob pijme se pedplatného asi

280 000 K, vstupného a záznam asi 580.000 K,

ze šaten a za programy asi 40.000 K, subvencí

zemskou (v tom je i úet za vydržování budovy,

skladišt dekorací, náklad na malirnu, dozor, osvt-
lení atd.) 288.000 K, subvencí král. hl. msta
Prahy 10 000 K. Celkem nco pes 1,200.000 K.

Z toho nejvtšího nákladu vyžaduje gáže (700.000
K), režie (90.000 K), provoz, právo (40.000 K),

uhlí (30.000 K), hostinské hry (25 000 korun),

mimoádné odmny (12.000 korun), náklad na

fundus (40.000 korun), osvtlování (10.000 K),

knihovna a peklady (11.000 K), pojistné všeho

druhu (3000 K), náklad na malirnu, strojovnu,

personál v zemské správ, udržování budovy atd.

(120.000 K). rzná vydání menší 80— 100.000 K.

— Tém tvrtina všeho nákladu uhrazuje se zem-

skou subvenci. V Národ, divadle zamstnáno je

vedle editele a chéfa cpery 14 osob pi správ,

6 pi režii, 3 kapelníci, 26 len inohry, 22 le-

nové opery, 4 inspicienti, 4 napovdové, 1 korre-

petitor sboru, 80 len sboru, 65 len orchestru,

28 dam baletu, 30 tigurant baletu, 1 korrepelitor,

1 vlásenká, 3 hotovitelé rekvisit, 28 osob v gar-

derobách hereckých, 15 osob pi rekvisitách, ná-

iní a náadí, 5 sluh, 1 strojmistr, 1 divadelní

mistr, 1 mistr provazišt, 28 osob pi dekoracích

a strojích, 12 uklizeek a pradlen, 44 osoby pro

vybírání vstupenek a v šatnách, 2 vrátní, a 36
osob ve služb zemské pro manipulaci pi osvtlo-

vání, topení, ventilaci, pro dozor, pro službu v ma-
lírn a skladišti dekorací. Celkem pes pl pátá

sta osob. — Divadlo Varieté v Praze pijalo

za 7— Smsini saisonu na vstupném, za programy,

reklamní ohlášeni a ze šaten roku 1902— 3 celkem

K 359.611-80, r. 1903-4 již K 398.501-76 a

roku 1904— 5 dokonce K 420.250-93. Zamstnává
denn 97 osob, z nichž 25 je artist. Program

veerní mní se každých 14 dní. Za pokrmy a

nápoje pijalo se mimo to r. 1902— 3 úhrnem

K 137.393-45, roku následujícího K 154.513-46

a v uplynulé saison K 158.224 93. Inventární

cena divadla Varieté byla dle posledního odhadu
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K 804.482 r.'. Prmrný cistý výnos roní dle

výkaz podnikatelstvem sestavený za posledních

let inil 21.SS1 K za saisonu. Tato data vyšla

na jevo pi soudním líení o nárocích spolumajitel

bratí Kduarda a Karla Tichého, kteí od své matky,

spolumajitilky divadla, žádali vyšší roní honorá.

První za artistickou správu inil nárok na 20.000

K, druhý za ízení restaurace žádal 8000 K. Hospo-

dásky spravec J. Gtein má smlouvou zajištný

píjem dvou procent z hrubého píjmu celého pod-

niku. Dostal tedy za poslední saisonu za své pi-

inni — jet on vlastn duší tohoto divadla —
K 11.469-52. Soud nároky žalujících neuznal.

^ Jos. Šmaha odchází — — na odpoinek

!

Nedlní bulletin Nár. divadla pinesl tuto pekva-

pující zprávu. Pan Šmaha je prý rozrušen, a lékai

vidí možnost zotaveni jen ve zmn vzduchu. Jak

jsme zjistili, není naprosto píiny k vážným oba-

vám, a proto pevn doufáme, že zmna, od které

si p. Šmaha a všichni pátelé divadla tolik slibuji,

vrátí v lét oblíbeného umlce naší zemské scén

v obnovené sile, uklidnného a zdravého.

D Z Národního divadla. Pi reprisách Jiráskovy

Lucerny, jejíž scénická výprava byla pokládána

ve všech referátech za in dramaturga p. Jaroslava

Kvapila, objevila se na plakátech poznámka, že

scénicky byla hra vystavena editelem p. Gustavem
Schmoranzem. Poznámkou téhož druhu opa-

teny byly nyní i cedule pH pedstavení Hamleta.

Boh. Bauše: Veselé chvíle v zoologické

zahrad. tenái »Máje«! asi sotva budou náležeti

do obce, pro kterou napsal oblíbený popularisator

vd pírodních B. Bauše tuto knihu. Ani referent

k ní nepatí, pes to však neváhá prohlásiti, že

proetl ji se zájmem neutuchajícím až do konce.

Srovná-li se zpsob traktování látky v této knize

se suchopárem školských uebnic o témže ped-

mte jednajících, ovšem mnohem strunji, nutno

vyznati, že knihami, jako je Baušova, hrav vpraví

se lovku rychle mnoho vdní pro život užite-

ného.

Autor neváhá užiti vlastností eské mládeže na

p. sbratelské horlivosti, jejich lásky ke zvíatm
atd. ku svému paedagogickému úelu — ovšem

iní to taktn, nikoli mentorsky, takže neodpuzuje,

nýbrž pivábí k etb. Myslím, že takto bylo by

lze vzdlati nejvtší nezdary, kteí nemají k ueni

se pražádné chuti. Na píklad >zoologická zahrádka

sbratele poštovních znamek« je chef oeuvre
popularisaniho umní. Málo systematiky, hojn

biologie, málo suchého popisu, hojn šávy pouta-

vého vypravování — to klí Baušových úspch
u mládeže.

tenái »Máje«, kteí ohlížejí se po vhodné lite-

ratue pro nedosplé syny, synovce a malé pátele

vbec, nech vzpomenou si vas ped svátky na

tuto knihu Baušovu, kterou mládeži nejen mnoho
j.adosii, ale i mnoho užitku zaruí. a—e.

-^ Ouido Maria Vyskoil: Na osení

zlatý pluh (V Píbrami 1905). Mezi mladými

literáty eskými je Quido Maria Vyskoil
jist z nejnadanjších. Hlava pemýšlivá, bystrá,

srdce až petékající pívalem nejrznjších dojm
a citu. V prose podal již nkteré pkné ukázky

svého talentu, v poslední dob zkouší se i v dra-

mat, veršem pstuje lyriku i epiku. Ale ze všeho

odnášíte si dojem, že není dosud vyhrannou indi-

vidualitou, že stále ješt se hledá a ve verších

snad nejvíce. Pipadá mi, že nemá ješt dosti

umlecké sebekázn, dosti písnosti ke svým v-
cem, že dojmy a myšlenky své spíše jen letmo

zaznamenává, než umlecky zpracovává. Doklad
podává práv poslední knížka jeho verš hojnost.

Jsou zde sloky upímn procítné a básn pk-
ných zvuk i nálad, ale vedle toho zas dost roz-

tíštného, jen tak nahozeného, jak hlavou to náhle

prolétlo a prošlo, a leccos, co snad ani nestálo za

poetické vyslovení (na p. leckterá z básní v prose).

Víc práce a písnjší výbr byly by knížce po-

sloužily. Sklon k poetické pohádce zdá se mi pro

p. Vyskoila nejvýznanjším rysem jeho básni-

ckého profilu, ale také v drobné romanci podává

kniha nkolik šastných nábh (na p. Ti hu-

sai). Zavírám knihu s plnou vírou v básníkv

další rozvoj k líplnému vyprávní a hotovosti.

— a—
— Epigramy musí míti ostrý hrot a dobrý vtip,

nemaji-li minouti vším úinkem. Hrot mže bod-

nouti sebe více, jen když vtip je pi tom, aby do

rány zase nakapal oleje. L. Havluj vydal knížku

370 epigram (v Brn 1905). Jsou to vtšinou ne-

vinné a krotké híky, které nikoho nepohorší.

Autor sice prosí, abychom »i mén zdárné* pijali

»k vli spravedlivým*, ale tch spravedlivých je

v knížce jeho poídku. Vtšin pec jen vadí ne-

dostatek vtipu a bitkosti. Doufejme, že lepší budou

v dalších svazcích, jež zárove se ohlašují. —a—

Roníku IV. íslo 13. vydáno dne 8. prosince 1905.

M.4j vydává se každého p.ítku o 8. hod. ranní y ad-
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ilía most stál jsem v dum
a hledl do vln sporu

a slyšel jsem zm't šumn
hlas plynoucího voru:

Na most.

Tichého msta v dáli

na behu tiché eky,
kde jak by dosud stály

ty dávno pešlé vky.

»Z rodného kraje nesu
ti, snilku, pozdrav velý
a vni starých les,
kam kroky tvé vždy splj'.

Tam k hvzdám jsem se tyil,

snil, šuml, s vtry zpíval,

než topor kmen mj zniil,

než proudu strh' m pival.

O, jaký smutný podíl!

Kam let mj se jen ítí ?

Pro tam, kde jsem se zrodil,m nenechali žiti?*

Tam moh jsem orat, síti,

jak dd mj kupit teba,

za klidné vden žiti,

jist v míru skývu chleba.

Nepoznat vné touhy,

jen radost, klas že vzrost mi,

bez klidu život dlouhý,

se nervat s pochybnostmi.

Tam nemusil snm planým
jsem krutou platit cenou:
svým srdcem rozdrásaným,
svou duši otrávenou . . . !

Tak šumlo to ke mn
výš holých kmen ze sta,

a ped mým zrakem jemn
se vyhoup obraz msta.

Sen zmizel. Dál vor plynul

proud nes jej pehluboký,
a po most dál šinul

jsem do ulic své kroky.

Le kudy j^sem jen chodil,

já ze všad slyšel zníti:

»Pro tam, kde jsem se zrodil,

m nenechali žíti ?«

209
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Sen.

^ak podivným jsem jat byl snem,
že letim, letím nad moem.
A tuším: ráj ten druhý beh,
kde jak by hrál kdos na tlétnu;

a duši mojí chví se vzdech:
Zda doiétnu? Zda dolétnu?

A letím dál a letím blíž,

beh v dáli spatím — jeden kiíž.

Chrám uprosted mn svítí vstíc,
a zvon starých zvuná spž
mi volá, slavn, z hloubky zníc:

Ó, dolétneš, ó, dolétneš!

Véná lampa.

V své duše chrámu obraz tvj jsem svatý

na oltá vztyil, aby ply ped ním
vše myšlenky mé velkým hlasem jedním
a modlitby mé sply k nmu vziíaty.

Domov srdce.

^y vystoupili spolu na hor tém,
jež ne'tknutý sníh, vné ledy vroubí;

my sjeli spolu v mrané zem hloubí,

kde v plaché bázni tulila se's ke mn.

Tu pišly války, chrámu mého vraty

vtrh voj — co krása srdcím byla všedním

:

Mé písn vzkikly jenom hlasem sledním,

a zplenno a pobito vše katy.

My poli šli, kde klas nám šeptal zem,
v les zbloudili, kde s nocí den se snoubí

:

my slyšeli znít moe slavné trouby,

na jeho adrech houpali se jemn.

Chrám vyloupen tu stojí, zpustošený,

bez lesku, ozdob otluené stny,
zpv neznívá tu v radosti ni hoi.

A všude, všude, z propastí i výší,

z niv zlatých klas, orla skalných íší

í svt tmy hlas slyšeli jsme vroucí:

Le v prázdném chrám, holém na oltái

tvj obraz netknut v celé kráse záí,

a ped ním lásky vná lampa hoí.

Lze srdci všude šastnu být a doma,
jak andlskýma usnout pod kídloma,
když slyší blízko vrné srdce tlouci

!

Zlaté ostrovy.

(Ue soumrak. Západ hoí
nad mstem nachový.
Na modrém vzduchu moi
ní zlaté ostrovy.

Zde v hájích vonných záí
nám zlatá jablka,

a mládí stesk, trud stáí

zde navždy umlká !«

.A výbžkem i hranou
tak svítí do dáli

a v soumrak šerý planou,

jak by to volaly:

»0, lodi unavené,
ó. lodi uštvané.

zde mír se nad tím klene,

kdo u nás pistane.

Má lo, jež hlas ten slyší,

dál musí do íra,

jen oko tam k té tiši

se toužn upírá.

Žel. že má nesmí kotva
v klid ješt takový!
Já dnes bych minul sotva

ty zlaté ostrovy . . .
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se scvrkl na jedno sto krok, hodil srnec

krásnou hlavinku do zadu, obrátil se a dal se

do skoku ; za ním koza a trojice kzlat. .S vtrem
o závod unášely je lehké suché bhy; podo-
balo se, že v málo minutách by byli pebhli
širá Blata, ale, urazivši sotva ti sta krok,
stádeko stanulo zase, zvíátka opt nataho-
vala krky a opt spíše zvdav než plaše po-

hlížela na lichou divici . . .

Byly asi tyi hodiny s poledne, když Apo-
lena pekroila práh selského statku, v nmž
žila o a výminku její bába, matka její matky.

\'ešla do velké, úhledné svtnice, pipomína-
jící ve všem na jejich tam v Plástovicích.

Bába ve svtnici se svou mladou snachou,
ženou syna hospodáe, sehnutá, drobounká
babika, do šátku bys ji nabral. Podivné plém,
tohle Kubatovské !

— .Mužští jako obi, ženské
suché, maliké.

• Dej vám Pánbh dobrý veer, babiko, a

vám taky, teto!« pozdravila Apolena.
»Dejž to Pánbh, « odpovdlo dvé hlas,

jeden zvuný, mladý, altový, druhý temný,
z bezzubých úst, a dvojice jasných, starých

modrých oí utkvla na dívce s výrazem ra-

dostného pekvapení ; stará ústa se usmívala
a nesíslné rýhy na oblieji usmívaly se taky.

>Vjítám t, ty má holubjiko, vjítám ! Co
pa' mji neseš ?«

Babika si zachovala staré Blatské náeí,
které v ústech mladšího pokolení už skoro na
dobro vymizelo.

»Nic vám nenesu, babiko — vidt vás pi-
cházím. Byla jsem ve Zlivi mám pro košík,

chtla jsem zajíti k vám a na Blatech ....
na Blatuch .... v té mhle .... babiko . . .

jsem .... zabloudila . . . .«

Babika pohlédla byste vnuce do oblieje,

ruce spráskla.

»Ty mj Umuený! Zabloudila? — Pánbh
t chránil, dveko! To je vošklivá vc, za-

bloudit na Blát! Ešt že to bylo ve dne!
Chra nás Pánbh, aby to bylo v noci, to by
bylo nechestí ! . . .«

»Co pak te už!« prohodila selka, »te už
není jako jindy. Dív by to bjflo bývalo
horší . . .•

»Jen toho nech ! te jako dívejc. Nedej
Pánbh v noci! — To už mnohýho voblou-
dilo. Já vím, dyjž sme chodili ešt na Vondrov
na robotu ! To bylo vošklivé ! Šak sem taky
jednou^ zabloudila — ešt že sme byli dv,
.Anka Šílenejch a já. Bylo to už na podzim,
dobejvaly sme brambory. Nu, mladý sme
byly ob a vopozdily sme se pro áký kou-
kání, a vostatní nám vodešli. Tak my potom
za nima, a jak sme pišly za Vomáku, bylo
to. Tma jal<o v pytli a ne se vyznat a trefit

cestu ne a ne! A všude jámy a vody a ten
potok k tomu! Umuenej spasiteli! To sme

se namodlily, aby Pánbh nás zachránil ped
tím neistým a jeho nástrahama! .A svtýlka
všude poskakovaly a tancovaly a hasly a zas

se rozsvítily! . . . Celou noc sme takhle blou-

dily až do božího rána, a doma co bylo strachu

vo nás! . . . Bez boží pomoci bysme se jist

byly nhde utopjily . . .«

A široké povídání, jak se babika a Sílených
.Anka zase shledaly se Zbudovem a se svými.

»A si povjídají co chcou,< konila babika,
»na Blát je nco, emu žádnej nerozumí, ani

ten uenej ne, a tmu to pivede na tebe a

mhl}', a je konec. — Novej košík máš? Ukaž!
Ve Zlivji, povjídáš, 's ho koupila? Vod koho?*

»0d Pavlíka . . . .«

».A to je ten, co ty kradené rybj' prodává?*
.Apolena pisvdila.
Babika vzala koš a prohlížela si ho.

»To je divný ! Je ho cítit rybinou. A co to

v nm máš za mokrej hadr? To's nemla dávat
do toho košíku, to mu neposloužíš . .

.•»

Tváe dívininy se polily náhlým rumncem,
zablábolila cosi, že pi pecházení potoka koš

jí spadl do vody.

>A ten pytel ? Dyt von je to pytel, podí-

vejme se !« vyzvídala babika.

»Ten pytel jsem našla na Blatech, « lhalo

dve, odvracejíc oi.

Bába byla tou mrou zaujata prohlížením

pytle, že ani neznamenala rozpak své vnuky.

»Je celej prohnilej už . . . cos ty za ne-

moudrou holku, že takovej neád dáváš do
novýho košíku!* pokárala vnuku.

•Nu, já myslila . . . když tam ležel, že . . .

že . . . Je to pravda, babiko, nemla jsem ho
brát. Necht ho tady . . . zahote ho teba,

když myslíte, že nestojí za nic.«

»Nu, zahazovat ho zrovna nebudem. To
asi ho tam nechal nkdo, kdo pinášel ovcím
soli. — Ale. mí zlatý dve, ty už 's vodešlaráno
zr domova a nevrátila ses, budou v starostech

o tebe . .
.«

• Babiko moje zlatá, prosím vás pkn,
necht m tu dnes už. Tak jsem unavená,
že sotva na nohou stojím, z toho blou-

dní . . .
«

»A\e. ráda bych té tu nechala, dít, ale jen

co doma eknou, dyž ani na noc nepijdeš ?<

»Pro Boha vás prosím, babiko, nevyhá-

njte m ! Bojím se Blaty . . zas bych za-

bloudila . . .
>

»Ale, dít, dy už ta mhla se rozprášila a

stokrát 's tou cestou šla. Odpoineš si trošku

a potom se vydáš . . .
<

•Potom se schýlí veer, a já se bojím, tuze

bojím, babiko! Sama jste ekla, že v noci je

strašno na Blatech, že to lovka obloudí, a

te m vyháníte . . . «
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»Já t nevyháním, dít. To to, vyhánt t,

ale jen o tvou mámu mi je; ta strachy se-

schne, nepijdeš-li . . .
«

• Pošlete tam nkoho se vzkazem, babiko,
když myslíte ...»

• Pravdu ma ta holka, bábo!> ozvala se

selka, 'lovk vám nerozumí, že se tak vzpí-

ráte ji tu ponechat! Naped jí sama povídáte

o tom strašení na Blát, že lovk hrzou
trne, a potom ji vyháníte. A dobhne do Plá-

stovíc Vašek Kasalky podruhyn a vyídí jim

tam, že holka je tady a bude po starosti. Kluk
nemá co dlat, jen tak okouní, za pl druhé
hodiny mže být zpátky.*

Obliej bábin jako by se rozplýval radostí

nad tímto návrhem nevstiným.

>Vjidíš, vjídíš, ty mí zlatý dít! už bába
hlavy nemá, na nic nevzpomene."

Kluka zavolali, vzkaz poslali, že Apolena
zabloudila v mlze a že se vrátí až nazejtí

ráno, aby se tedy o ní nestrachovali.

Netrvalo ani pl druhé hodiny a kluk se

vrátil a vyizoval, že ovšem byl velký strach

a shon po .Apolen, že do Zlivi poslali, kde

koho vypravili, aby ji hledal, také jejího bratra

Václava. Strach byl tím vtší, že také sedlák

odešel ped polednem a do té chvíle se ne-

vrátil ; a cosi mluvil, že brzo bude zase

doma. Poslové vyslaní za Apolenou vrátili se

vesms se zvstí, že nieho o ní nezvdli,
krom toho, že odešla ze Zlivi až v poledne;

jediný Václav dotud dom nepišel, ale o toho

selka se nebojí, jen když nyní ví, že Apolen
se nic zlého nepihodilo.

»A což sedlák.' ešt se nevrátil? nevjí se,

kde je?« tázala se bába.

Nu, o toho že strachu není, vyizoval kluk

;

selce šlo jen o to, co ekne, až zví, že Apo-
lena se tak omeškala a že nebylo lze se

s ním poradit v píin pátrání po ní , také

prý, práv když hoch odcházel od Potužák,
pišel nkdo a ekl, že vidl už ped poled-

nem sedláka, an z hráze \'olešku zahýbal

k Pašicm.
Tato zvs upokojila babu, u které v pí-

in zet poaly již obcházeti všeljaké stra-

šivé myšlenky.
Když veer se schýlil a hospoda se vrátil

z njaké obchzky, udlalo se venku zase

chmurno. Nebe se opt zatáhlo šedými mraky
a nové mlhy svalily se na Blata, mlhy mno-
hem hustší tch, jež až pes poledne po nich

kroužily. Bába, vyšedši na zápraží, nevidla
z vysokých topol podle mlýnské stoky než

zamšené jich obrysy. Poznamenala se kížem,
do svtnice se vrátila.

»Co jen to je s tmi mlhami v tenhle as,«
pravila; »jindy se takle valívalo jen na pod-
zim a nynko to máme napoád pede žnmi.
ekla bych, že to nezvstuje nic dobrýho.
Bu Pánbh pochválen, že ta holka tu zvo-
stala; dyby byla vodešla na podvíer, strachy

bych umela vo ni.« —
Jindy v lét, jakmile bylo po práci a po-

klizení, všecko chodívalo spát, málo kdy se-

trvalí spolu njakou tu hodinku na povídání,

ale onoho veera se dostali njak do vypra-

vování jako v zim pi draní peí. Mlhy
k tomu daly podnt. Babika mluvila nejvíce,

ale byla tu ješt stará podruhyn a kterás

sousedka pišla a ty taky se dostávaly k slovu.

Staí povídali, mladí poslouchali s utajeným
dechem.
A že bylo he a pece zas lépe. He bylo

pro panskou robotu a zlobu úedník. Sedlák
nebyl svj, pán byl. Ve starých stodolách,

jako u Kubát, zachovala se tak zvaná kap-

lika, obdélná dutina to kaplikového tvaru,

do trámu vydlabaná, do níž se postavil ka-

hanec, sádlem nebo lnným olejem živený,

jenž svítil na mlat, ježto pro samou práci na
panském sedláci musili nasazovat noci, aby
své obilí vymlátit mohli. Och, babika v dobré

pamti zachovala ony asy a všecku tu dinu
a trýzeií, všecku tu karabáníckoii zvli pan-

ských úedník a zízenc, miliony úst pro-

klínanou. Zle bylo, ale lidé byli lepší, prostší,

milovali se, pomáhali si na vzájem ; za to

nyní, když se jim uvolnilo, vzmohly se v nich

pýcha, lakota a závist; místo lásky zaujala

nevraživost, druh druha by na lžíci vody
utopil. Také staré písn, stará povídání, staré

dobré zvyky v zapomenutí picházejí a za

pusté odtrhovaky a zlomyslné klepy se vy-

mují.
»A moudrostí hází každej a ueností,* nad-

hodila stará sousedka, »jako by byl ákej
dochtor nebo prefesor, a, emu sme vili,

smje se, a, co kdo za starejch dobryho uinil,

v nevážnost brává . . . «

»A pece se staly velký vci a dosud se

djou znamení, který tm vcem svdectví

dávají a marný nejsou, krásn [=: akoli] si

je lidi neumjí vyložit,* prohodila bába. »Pán-

bh sám je dává a dopouští na památku tch
vcí, co se staly, a budoucím pokolením na
výstrahu."

>Ba, ba,« pisvdily sousedka a podru-

hyn. (Pokraování.)
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BOH. BAUSE:

Svét mimosmyslový.

a vším, co okem svým
vidíme, uchem svým
slj^šime, rukou svou
hmatáme, za vším co

ochutnáváme, icháme
a jak koli vrozenými
i zdravými smyslj'

svými chápeme, jest

šíiý svt neviditelný,

neslyšitelný, nenahma-
telný. jehož zjevy bádáním novjším rznými
cestami vda zachycuje.

Nesmírné rozšíení vdní lidského od dob
Galilea a Newtona záleží hlavn ve výzkumu
svta, jenž leží mimo vnímavosti našich pouhých
pvodních smysl. Komu zdají se pokroky
vd píliš pozvolné a neuspokojující, nech
jen trochu pemýšlí, jak lidé, cítíce nedo-

statenost skuteného poznání svta, pomáhali

si po vky pouhým lilosotováním namnoze
fantastickým.

Aristoteles, »otec vd« uil na piklad : vše

záleží na žáru a chladu, vlhku a suchu. Žár

a sucho splozují ohefi, žár a vlhko vzduch,

zima a sucho zemi, zima a vlhko — vodu
— tvero známých živl.

Nu a na tomto nesmyslu trávil lidský duch
po dva tisíce let až ke dnm Bakona a Shakes-
peara.

Nikdy nebylo plodnji vynálezy a objevy
v poznání pírody jako v dob poslední, zvláš
od objevení (1895) paprsk Ríintgenových po
naše dny. Chemie, fysika, biologie nalezly

hojných styk a pracují k jednotnému názoru
svta. Není »mrtvé« hmoty, ncni ostrý-ch mezí
ani mezi rostlinami a zvíaty, ani mezi mi-

nerálem a rostlinou.

Subtilné práce tyto vyžadují však porozumní
a hlubšího vniknutí. Kolik lidí spokojí se

však skepticismem vi vd seriosn pracující a

vyplní si mezery nepoznaného fantastickými

híkami, kladouce draz více na to, co se

neví, nežli na skutené pokusy vdy. Pkné
kapitoly tomuto pedmtu vnoval v objemné
knize Amerikán K. Snyder; zde nkteré vý-
íiatky

:

Sir Isaak Newton byl zajisté nejmo-
hutnjší duch své doby ; vdomosti jeho byly
všeobsáhlé a stál na výši tehdejších poznatk
a domysl. Sám však se vyjádil, že se vší

svou vdou cítí se jako dít, které na pobeží
neznámého moe sbírá lasturky.

Kdybj' bakterie pozorovala a zkoum.tla nehet lovka,
uznala by jej za neorganickou bytost. Rovnž tak i my uznali
jsme zemkouli pozorujíce její kuru za bytost neorganickou. To
není .'Jprávn Simonson v Tofstcho Vzkíšeni.

A kdyby muž tento dnes po pl druhém
století, jež mezi tím minulo, vstal, citil by se

skuten nejnevdomjším a nejspletenjším
lovkem.
N e w t o n položil základ k vd o svtle,

— avšak o povaze svtla, — že toto jest prost
jev elektiny, neml ani z daleka potuchy.

Neml též tušení o úinku svtla na jisté

kovové soli, takže s vynálezem fotografie
lordem Kelvinem, která se stala tak vydatnou
pomckou bádání, pracovati nemohl. On byl

snad první, jenž pozoroval rozklad svtel-

ného paprsku sklenným hranolem na barevné

vidmo; byl tedy skuten vynálezcem s pe k-
t ros kopu. Kdyby mu byl však nkdo byl

ekl, že tento jednoduchj^ nástroj jednoho dne
nám poví, z eho slunce se skládá, a že ním
bude možno miti rj'chlost pohybu nejodleh-

lejších hvzd, že ním objeví se nové druhj'

hmoty a látky, o jichž e.xistenci nikomu se

nezdálo, že ním snad pvodu svta pijde se

na kloub, byl by jej považoval prost za

šílence.

Podobn za pouhý žert by byl považoval

tvrzení, že možno teplo svíky na kilometr

vzdálenosti ješt miti. (Prof. Langleye bolo-

metr.)

Newton objevil pistroj elektrický, a vy-

konal mnoho zajímavých pokus: pes to

jeho znalost elektiny a magnetismu byla co

nejskrovnjší. Neml pojem o vzájemnosti

elektiny a magnetismu; nevdl nieho
o proudu elektrickém a obyejný M o r -

sev telegraf byl by mu španlskou vesnicí.

Že lidé budou telegrafem na tisíce mil spolu

i

rozmlouvati, jak by šito byl mohl pedstaviti?

Jelikož ped Faradayem nikdo neml po-

jem o elektrické indukci, nebyl by mohl ani

Newton, vida kus mkkého železa, obtoeného
drátem, otáejícího se v magnetickém poli, ped-
staviti sob, že možno tím vzbuditi elektrický

proud tak silný, že lovka usmrtí. V nej-

menším nemohl si pedstaviti ani naše obyejné
dynamo, dnes nejmocnjší pramen síly.

Jak by se byl podivil telefonu neznaje,

že chvjící se deska železná za jistých okol-

ností mže zmniti v sousedství elektrický

proud. A což M a r c o n i h o telegratie bez

drátu, kde z paluby parníku na 300 mil roz-

práví se s pevninou, vlnami nástroji obdob-
ným zachycenými?
Nemén byl by ustrnul v psychologické la-

boratoi, kde jemným mechanismem na proužku
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papíru zaznamenává se zájem, jaký v nás

budí každé mluvené slovo, aneb jiný, jenž

okazuje nám všechny pohyby tla našeho,

které nám nepicházejí ani k vdomí, a na
nž nemáme žádného vlivu.

Zkrátka, v moderní, dobe zaízené labora-

toi a sbírce moderních vdeckých nástroj,

picházel by si dnes Newton skuten jako

male nevdomé dít. .Mezí objevitelem zákona
gravitace a nyní žijícím badatelem podobných
schopností leží mezera as taková jako mezi
Newtonem a praobyvatelem Evropy. Tak
ohromný jest pokrok pti až šesti pokolení I

Byly za tu dobu nejen nové nástroje obje-

veny, ale i nové smysle.
Pro Newton, jenž zkoumal všechny známé

látky, jenž byl na .svou dobu i dobrým che

mikem, nepoznal látky radioaktivní, Rontge-

novy paprsky, radium ?

Odpov jest prosta. .Vové tyto paprsky ne-

dráždí žádný z našich pvodních smysl.
Každý nový nástroj, každý nový objev vdy

experimentální jest bu rozšíení našich p-
vodních šesti smysl, nebo utvoení nových.

Objev Becquerelv rozšíili ovšem manželé
Curie objevem radia, jež vydává viditelné

paprsky, což látky Becquerelem objevené ne-

iní ; tyto vzbuzují leda jen nepozorovatelné

množství tepla, které teprve nedávno bylo

možno objeviti a miti. Neúinkují ani na
ích, ani na hmat, ani na sluch. O existenci

jejich možno zvdti jen nový-mi smysly.

Úinkují na citlivou desku lotogralickou, na
elektroskop, na magnet, mají úinky chemické,

mohou lovku zpsobiti popáleniny a hnisa-

jící vedj', barví sklo, vzbuzují ozon, mohou
vzduch uiniti vodivým pro elektinu; á-
steky jejich konen mohou se i vážiti a

sítati, lze vypoísti jich zrychlení, elektrickou

S<apacitu a jiné fysikální vlastnosti.

Tak dovídáme se o látkách, jichž existence

leží mimo naše smysly, které nemžeme
hmatati ani vidti. Objev tchto látek byl ne-

možný, pokud vda nevymyslila nové ná-

stroje.

Kdo mže dohlednouti, k jakým novým
objevm cesta ta povede, jak zmní se náš

názor o hmot, jaké nové a mohutné odvtví
prmyslu z toho vzniknou? Ve Faraday-ov
objevu indukce vidí VV. Crookes již možný
pramen svtla, tepla a sily, kierý jest s to

krýti celou potebu svta
Pes všechny tyto bájené pokroky zdají

se práce badatel, snažící se vniknouti do
innosti nervové, mnohým nepatrnými.

Zdravý smr v dušesloví poal práv po-

znáním této zvláštní obmezenosti našich smy-
sl. Naše pocity — jak dávno známo — mají

jisté meze. Tleso musí míti jistou váhu, nežli

jsoucnost jeho zdvíháním cítiti mžeme.

Díve nežli podráždní, a( svtlem neb
teplem, hmatem, chutí anebo zvukem, na
smysle naše úinkovati má. musí dosáhnouti
jisté intensivnosti.

Když pocit píliš rychle za sebou se opa-
kuje, když na p. jistá nota deset až jedenáct-

krát za vteinu se ozve, splyne ve zvuk sou-

vislý. ada bod, menších než OOl mm., zdá
se nám tvoit: souvislou aru. A stahováni

sval mže se díti mnohem rychleji, nem-
žeme za vteinu více než 10 — 11 napoítati.

To pomezí pochodu myšlení.

Rychlost, kterou pocit podél nervu mozku
se sdluje a opt zpt se vrací, jest pomrn
m?lá. Svtlo a elektina probhnou za sekundu
3*30.000 km., obhne tedy osmkrát kol celé

zemkoule, mezitím co povzdechneme slovíko
»Ah«. Vlna nervová uiní však pouze 30 m.

za sekundu. Kdybychom myslili rychlostí

svtla, zdál by se nám život tisícosmsetkrát

delším, nežli nyní jest.

Oko a ucho pokládáme ode dávna za

div, ano za nujdivuplnjší vc na svt. Po-
rovnáváme-li je s pístroji dnešních laboratoi!,

objevuje se citlivost tchto smysl dosti hru-

bou. Fotografická deska spojena s teleskopem

objevuje nám pítomnost million hvzd, jichž

svtlo na sítnici našeho oka nijak neúinkuje.
Mikroskop svými objevy svta nekoneného
ukazuje nám. jak hrubý jest náš nejcitlivjší

smysl.

Skuten mžeme oko porovnati s pianem,

které má pouze jedinou oktávu. Od ullratialo-

vého až po nejzazší konec vidma poznáno
as devt oktáv záchvv svtelných, z nichž

pouhým okem jen jednu vnímáme.

Ucho naše slyší jen málo z toho, co koj

nás se dje. Upotcbime-li mikrofonu, zazn'

krok mouchy jako dusot jízdy. Náš pocit

tepla jest velmi neuritý. Teprv když zmna
teploty dosáhla aspo ptinu stupn, mžeme
ji pocítiti.

L a n g 1 e y v b o 1 o m e t r udává ješt rozdíl

milliontiny stupn ! Pístroj ten jest tedy dva-

krátstotisíckrát citlivjší, nežli naše kže.

Galvanometr ruikou se uchýlí již pi
proudu, který vznikne, když tvar kuliky rtuti

z koule ve vajíko se promní. Práce vykonaná
pimhouením oka obsahuje sto biUion jed-

niek na stupnici citlivého nástroje zazname-
naných.
Kohaerer professora Branly-ho, který za-

chycuje vlny telegrafie bezdrátové ve volném

prostoru, jest ješt citlivjší. A tento pístroj

zdá se ješt hrubým u porovnání Rutherfordova

magnetického detektoru, jenž umožnil

odeslání první zprávy pes .Atlantik! Tento

pístroj jest prý ješt tytisíckráte citlivjší,

nežli nejlepší kohaerery.
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Chemická váha jest 20millionkráte citlivjší,

nežli naše dojmy pi zdvihání njakého ped-
mtu ve vzduchu. Touto možno vážiti až

setmu milligramu. Kdybychom mli tak cit-

livý smysl pro tíži, byli bychom s to tlem
svým ucítiti kus zlata pod zemí zakopaný pi
pouhém pekroování jeho.

Mžeme-li za vteinu jen do 10 neb 1 1 po-

ítati, vynalezl naproti tomu Feddersen
pístroj, jenž dovede až stomilliontou ást
sekundy poítati.

Kamkoli se obrátíme, všude nalézáme pí-

stroje, které až zahanbujícím zpsobem smysly

naše pedi. Bez nich bychom pramálo vdli
o svt skuteném. Pomocí pístroj však po-

znali jsme teprv, jak naše smysle pouují nás

jen o pomrn nepatrné ásti tohoto svta.

Máme útrpnost s ubožáky hluchonmými
neb slepými, jichž pojem svta obmezuje se

na sdlení jich okolí. Nikdy neslyší šum lesa,

hukot vodopádu, harmonie Smetanovy, nikdy

nevidí krásu jara, jas slunce ; msto i poušt
stejn je dojímají.

ý jistém smyslu jsme však také onou slepou

a hluchonmou Helenkou Kellerovou, kterou

obkliuje ten zvláštní obmezený svt. Pomy-
sleme jen, kdyby njaký arodj otevel nám
oi, jimiž bychom vidli jemné vlnky svtla,

vlny zvuku, jež trilek skivana vzbuzuje, že
bychom vidli tanec atom v kousku cukru
neb špetce soli, že by se nám staly zjevný
silokivky vzbuzené elektinou v dynamo, že
bychom jen spatili všechny barvy spektra za
ervenou a fialovou

; jaký podivný svt by se

slepým oím našim tu otevel!

A pece nervová hmota smyslových našich
ústroj tvoí jedinou cestu k duší naší.

Známe nyní celou adu dojm, které sice

na žádný náš smyslový organ, ale ovšem na
rozliné pístroje psobiti dovedou. Není na-
proti tomu známo žádné podráždní, jež na
smysly úinkuje, aby nemohlo též na jisté

pístroje ve vyšším ješt stupni úinkovati.
Tmito pístroji docílíme práv teprv precís-

nosti a jistoty.

Sny der obrací se na rzné spiritisty, za-

klínae duch, tenáe myšlenek, telepathy a

pod., jimž zvlášt v Americe pšenice kvete.

Pro nechopí se tito galvanometru a jiných

vdeckých pomcek, aby smysly takto mnoho-
násobn zbystenými zmaterialisovali své
zjevy a vidiny, a vd tím posloužili ?

Opovrhujíce tmito pomckami moderní
vdy zstávají práv jen dtmi pohrávajícími

svými sny a fantasiemi.

STANISLAV JARKOVSKY:

Na podzim, v oeší . .

.

(Pokraováni.)

brátil nkolik list té

erné knížky a utkví-

jlval zrakem na jedné
stránce. V té chvíli byl

bys uslyšel ve škole

trávu rst a myšlénky
se honit. Dech se tajil

^ve ticeti šesti útro-

bách, srdce padala jim

pod lavici a nkterý
až boleni dostával, — kdo první ?

• Karásek !«

V zadní lavici strach a hrza projádila se

šeptem proneseným: »Ježíš Marjá!« Karásek
kráel k tabuli jako zvíe na objdoucí, vdomé
truchlivého osudu, který na eká. Jeho úzkost-

livé zvolání jakoby ozvnou bylo opakováno
v lavici první : Kašpárek, hned jak poá-
tení slabiku Karáskova jména uslyšel, škubl
s sebou . . . druhou syllabou se mu sice trochu
ulehilo, ale úzkost držela jej v kleštích, nebo

za Karáskem v abeced následoval hned on
Kašpárek, mladík bledovlasý, modrých oí'

který práv dnes podal slavnému sboru žádost,

aby tancovati sml v hodinách mistrem toho

umní k tomu urených. Ješt pi etin vy-

mýšlel na tuto událost verš poínající slovy:

i>Moe huí, moe šumí, duch mj vzlétá tak,

jak umí . . . .« Te i duch i jeho Pegasus vá-

leli se s podlomenými kídly nkde pod lavicí

a jedinou jejich útchou mohlo býti, že tako-

vých potvor i ubohých druh bylo tam víc.

Professor míval dosud ve zvyku vyvolávati

aspo dva — ti žáky podle abecedy — ne-

bezpeí tedy viselo nad hlavou . . . sousedská
pohroma, tob výstraha!

Malátkovi tudíž také nebylo volno a honem
opakoval poslední pouku ze stereometrie,

která byla podle obecného výpotu dnes na
ad ke zkoušení. Podobn ostatním v abeced
kolem Karáska seskupeným se vedlo a pozor-

nost vbec byla obrácena k vcem, které pi-
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jíti mly. Nevábil ani kominík na protjší
sti^eše se objevivší, který jindy rozrušil celou

tídu, jako pavouek dovede vzbuditi veškeru
pozornost vznného lovka. Býval ten komi-
ník stejn jako zvuky kolovrátku z venku sem
doléhající milou paskou s venkovem a s ulicí,

s obzory školy dalekými a se zlatou svobodou.
Odtud vždycky ten rozmach, jímž tída za-

šumla, kdykoli se nco podobného objevilo

zraku nebo sluchu. — Dnes bylo venku ticho,

stechy vlhké byly od deštíku, který ješt ped
chvílí padal a na gymnasijním dvorku zko-
míraly tyi stromeky pouštjíce pozvolna svoje

listi. Vzduch již chladnul a podzim nastával.

Professor Prokop Skivan ješt ne plné tyi
nedle hlásal na tomto ústav pravdy mathe-
matické á vykládal zákony fysiky. Ped prázdni-

nami byl peložen sem z msta nedaleko
l'rahy ležícího, po mnohém úsiií, etných žá-

dostech, a neustálých prosbách a dochzkách
tam, kde rozhoduje se ne tak o život a

smrti celé legie paedagog, jako spíše o jejich

spokojenosti i nespokojenosti, klidu duševním
i zoufalostech. Tentokrát se to tam k jeho

prospchu i pání rozhodlo : nevdl však, že

ruce neznámých známých nasadily páky až

do centrály vídeiské. Ale jen když tady byl,

také z dvod ist soukromých ! . . . . Ješt
ho tedy studenti neznali a snad bylo to praní

ped hodinou toliko bezdnou zkouškou, jak

to kantor vydrží a co bude dlat. Ale kostka

mládencm jina sedla! Professor vdl, jak

na této chvíli záleží a že mírnost njaká za

slabost mohla by býti vykládána; proti své

dobrácké povaze hledl zachovati písnost
nyní nutnou a vymiti studentm pokud ára:
mrail se jako listopadová obloha a byl stu-

dený jako nevsta z pinucení. Jako studenti

neznali jeho, tak ani on neznal ješt všech svých
žák, tím mén, kdj'ž jeho vd bylo tady

vymeno toliko tré hodin týdenních a žák
bylo pomrn mnoho, vedle tchto ješt v ji-

ných tech tídách, v nichž byl zamstnán.
Když na tento cizí ústav pišel, bylo mu tak

jako když z tiché ulice pijdeme na rušnou
promenádu nebo vstoupíme do hluné, plné

tanení sín: potebujeme drahnou chvíli, než
se orientujeme. Ml vyzkoušenu sextán
sotva polovici a vyvolávaje míval ped sebou
ješt na tvrtce papíru poad žactva s jich

místy v lavicích, aby se vyznal. Pišla mu
tedy jaksi vhod krutá dnešní práce: bude
moci na rychlo nkolik žák zkoušeti a pak,

nezná-li jich dosud, nemusí vybírati, a tak

jen namátkou vyvolá u koho rubrika dosud
je prázdná: takových bylo ješt hojn.

•Povzte, kdy stoji pímka na rovin kolmo ?«

zahml první otázku na tetelícího se Ka-

ráska, kterému te všecky kolmice, roviny

i pímky tvoily v hlav ustrašené divný chaos,

ze kterého vymotati se zdálo se mu nemož-
ností. Ješt k tomu pipravoval se toliko

z látky hodiny poslední a tam o tomhle
zmínky nebylo.

• Pímka . . . Pímka stojí . . . Rovina ....
rovma stojí . . . .« hledal Karásek v hlubo-

kých tmách své nevdomosti. Byl to venkovský
jinoch od eského Brodu, fot syn a v duchu
se mu te objevily všecky borovice a jedle,

všecky tak krásn kolmo stojící v tatínkových

lesích, kam sml chodíval stílet veverky . . .

Professor ani slovem v té nouzi nepomohl,
aniž z obecenstva mohla piletti pomoc, nebof
professor pozoroval upjat celou tídu V duchu
se usmál, když ze zadní lavice vycházel
Krejí, takto soused Malátkv a v bojí jeho

adjutant, bledý jako stna a tiše plížil se ke

dveím hledaje zdraví v nohách. Jakoby nej-

vyšší nutnost kázala sundal ze hebíku u dveí
klí a ztratil se jako sl ve vod; dvée za-

víraje a již na chodb jsa udlal na tídu
dlouhý nos, skrytý kídlem dveí ješt po-

oteveným, ale dobe viditelný aspo v zad-

ních lavicích. Chyte Krejí zajeí praporec

rozvinul a te byl v bezpeí : zstane tam
tvrt, pl hodiny, a zapomene-li professor,

teba až do zvonní. Ticho bylo \e tíd jako

na moi pod rovníkem . . .

»Ten už ji má, Kriste panel* lamentil Ma-
lacek vda, kterak professor pozvedá ernou
knížku a do ní zanáší. Psal opravdu Karás-

kovi ptku s dnešním datem, ale celek ovroubil

kroužkem na znamení, že to je pecka pro

strach a po pípad nad ní oko neb obé za-

mhouiti možno.
»Sednte — Malátek!*

Karásek nahlas sob oddychl, založil ruce

a tšil se, že má vyhráno.

Malátek malátn lezl z lavice a vzpomínal

na Krejího. Pro sám neml ten skvostný

nápad! Ale pozd závory dlati, když kon
vyvedli. Chtl zkusiti jinou záchranu a pi-

cházeje ped lavice spustil omluvu: >Prosím,

já byl vera nemocen . . . .
»Bylo vám omluviti se ped vyuováním,*

na to professor a ukázal prost prstem k ta-

buli.

Pustíl-li jsi se hívy, milý Malátku, za ocas se

neudržíš! »Ech, tak, a mí ji napíše*, pemítal

.Malátek v duchu« »jen kdyby mn už nechal

na pokoji. Jemine, kdyby mne tak Jarmila vi-

dla . . . .« A pi té vzpomínce sladké byla

mu tak hrozn lhostejná všecka geometrie, že

u tabule ani nepípl, jako by mu pavouk hubu
zapedl.
Za to jeho nástupce Míchal neml kostí v ja-

zyku, brebentil jako na dluh o všem možném
a šermoval pi tom rukama a div ne i nohama
jak tonoucí v rnoí. Nic mu to nepomohlo . . .

Rozruch nastal, když byl hned potom vyvolán
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docela mimo alfabetický poádek Brabcnec,

výborný matliematik. malý. iperný hoch. tváí
zardlých. ne tak úzkostí, jako špatným sv-
domím, nebo pi té rvace omoil si aspoii

velým úastenstvím s olj'mpionikem Vi-

táskem, jemuž pomáhal k vítzství rukou mu
záda opíraje. Rty Brabencovy, už trochu za-

chmýené. znateln se chvly.
> Pímka stojí na rovin kolmo,- zaal hlasem,

který chtl býti pevným. »stojí-li kolmo na
dvou pímkách tou pímkou vedených kolmo . .•

•Tou pímkou, tou pímkou!" opakoval
jakoby zoufale professor Skivan, »kterak m-
žete pímkou vésti pímku* — a k tomu ten

sloh vaší odpovdi !
— Prsenice dvou rovin

rovnobžných s rovinou tetí — ?« Brabenec
te ze vzdoru mlel.
A už to bylo

!

»('erný!«

To bude už asi poslední nešastník, myslil

sob professor v duchu probíraje se ve svém
katalogu, už té krve prolité je dost, zas aby
trest za tu vinu nebyl tak velký'. Provinní
nebj'lo celkem tak hrozné .... vždy každé
pachole plno svévole I

Z pedposlední lavice vyšel hoch, týž, který

se prve vracel z vní, když professor byl

vstoupil do tídy a hromy a blesky pouštl,
tedy hoch, který pí té vav ani nebyl. Ale
ovšem ani mu nenapadlo poukazovati na tuto

okolnost, nebo v tch m;ilých studentských
obcích jeden za všecky a všickni za jednoho,
svorn a spolen, — pemohou i erta ko-

nen, neku-li professora. Vyvolaný student
byl chudince obleený, s košilí ne valn istou,
krátkých kalhot, rukáv zase nepomrn dlou-

hých, jež nesouhlasem svým prozrazovaly ne-

pokryt, že hoch nestál jim modelem, když
mistr krejí na n míru bral. Vestika krátká
byla, jen tak tak že konala svj úkol, kravatka
umounná, odená. Tvá ml ješt dtsky
jemnou, milou, ale vyhublou a bledou, ba
skoro zsinalou, tah pravidelných a krásných,
a koulely se v ní velké hndé oí. z celé

tváe to nejkiásnjší. elo vroubily kadee
kaštanové, trochu nespoádané, neuesané,
které mu však nesmírn slušely. Šel krokem
tichým, jako zlomený a kdyby si rozhnvaný
Zeus ped lavicemi byl všiml, byl by pozo-
roval všeobecnou úast svého rozpustilého
národa s vyvolaným; nikoli v posucich,
nebo všichni sedli nepípajíce, ale v oích.
Hned se vydá tváí, co se v srdci vaí, zvlášt
u mládeže, jejíž tvá zejména je mysli zrcadlo:

vydá hned, co tam padlo. Hošík, asi tak

šestnáctiletý, nebyl dost urostlý na své stáí,

nesmlý byl a jako celým svým tlem ustra-

šeny^, chorobný. Prese svoje churé, vyhublé
líce však až krásný byl jako panna, a úzkost-

livá ta úast, se kterou ostatní hledli na tuto

již pátou ob professorova hnvu, dodávala
mu glorioly dosti vzácné mezi tmi spole-
nostmi školních lavic, kde není tolik senti-

mentality vi dvojkám, pumám, peckám a

podobným strašidlm studentského žití. Dnes
mn, zejtra tob, —a tak, jako pro jedno kvítí

slunce nesvítí, tak pro jednu dvojku nikdo si

nedá nohu za krk. Jako je ješt málo závisti

mezi studenty, tak je zase mnoho soustrasti

mezi nimi. U chudoby hanby nehledají a

vdí dobe, že také bohá jen dv dírky v nose

má, jako chudobný.
Jen tak mimochodem proletlo professorovi

hlavou, že jméno »erný« zapisoval od po-

átku školního roku do tídní knihy dost

dlouho, asi tri nedle. Po té dob njaký
student pišel se mu omlouvat na poátku
hodiny, když zapisoval do tídní kriihy, ale

nevšiml si tenkrát ješt a neznal erného.
Potom v té lavici pedposlední a vzdálené od
pódia bývalo ticho a klid, a neoylo, ím by
pozornost professorova v posledních dvou
nebo tí hodinách byla bývala upoutána.

Student vystoupil na pódium, dost lhostejn

vzal do ruky kídu a postavil se tváí proti

oknu tak, že podzimní slunce, te trochu ze

mraen se prodírající, osvtlilo mu husté ku-

ery a odráželo se od tch velikých, hndých
oi pohrávajíc sob na vybledlých barvách

kravatkj'. Byla to hlava k malování i k milo-

váni.

Professor stojící nedaleko okna te pozvedl

zraky od své knížky a pohledl na studenta,

jehož tvá k nmu se poobrátila a jehož oi
byly na upeny. Zarazil se a otázka, kterou

ml to dít ohromiti, uvázla mu na rtech.

Díval se na chlapce upen a hoch zase po-

hlížel na professora mlky, trpliv a ode-

vzdan, jako by íci chtl: »Co pak se mi

tady mže zlého stát? — Dvojka z mathe-

matiky! — Víc nic? To já zkusil a vydržel

i vydržím jinší vci, i>a básník ecký Homer
byl by mohl studentovi citovati svj verš

:

Jen snášej a trp moje srdíko, zkoušelo"s už

horší trampoty! — A nesklopil svých oí
kouzelných, které psobily na professora jako

pohled krotitelv na divokou šelmu.

(Pokraování.)
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Brandýs nad Orlicí.

Prosté venkovské, ale isté a

milé msteko se stereotypním

tím tyhranným, podlouhlým ná-

mstím, na jehož jedné stran
socha svatého uprosted ty
mohutných lip, a s domky, na
jichž zhusta dosud starobylém

zevnjšku moderní doba bohužel

spáchala nejeden hích, skýtajíc

arci za to náhradu nkolika ele-

gantními, ano bohatými villami,

na nápadných místech s oprav-

dovým vkusem do pívtivé ze-

leni rozhozenými. A msteko
to peliv uschováno v líbezném

lesnatém údolí, vinoucím se mezi

dvma adami skalnatých a sráz-

ných strání, jichž místy pímo
kolmé, vodou vymleté, zvtrale

stny, z bujného porostu vykukující, prozrazují

na první pohled, že nalézaly se kdys na nej-

spodnjším dnu eského moe. A okolo nho
klikatá, i v nejparnjším lét lahodn chladná
TicháOrlice, oplývající bohatstvím ryb, zej-

ména pstruh a lipan, a nad mstekem na
temeni dosti mocného návrší pitoreskní sícenína

hradu, který si zde ped staletý poídil jakýs
podnikav}'" loupežný rytí, jenž zajíždje se zbroj-

noši svými daleko do kraje na všechny stranj',

zpsobem ne práv rytíským žil na útraty cizí.

Brandýs mže hledti s pýchou za sebe a

s nejlepšími nadjemi ped sebe. Byl kdysi

sídlem slavnj^ch pán z Zerotína, stal se bez-

peným útulkem eských bratí po bitv, jež

znamenala nejen zkázu jejich, ale i zkázu
skoro celého národa, a poskytl zejména také

spolehlivého útulku Janu Amos Komenskému,
jejž národ eský daroval celému svtu, a jenž

napsal zde v místech, pkným pomníkem zdo-

bených, celou adu nesmrtelných svých dl,
zejména pak: » Labyrint svta a ráj srdce«.

To o minulosti.

Pítomnost, skloubená pevn s budoucností,

nese se arci jiným smrem.
Brandýs jest uzaven proti severu mohutnou

skalní zdí, má skvostný svží vzduch, jejž

nekazí žádné líbezn páchnoucí, prmyslové
závodj', tší se znamenité íní koupeli a vý-

borné pitné vod, jest obklopen nádhernými
lesj', v nichž plno úchvatných procházek a

rozkošných zákoutí, má velezajímavé okolí,

jež skýtá píležitost k vdným výletm a —
last but not least — neobyejn píznivé
spojení na Prahu i na Víde. Musel tudíž

znenáhla pijíti k tomu pesvdení, že hodí

se vlastn výborn za letní sídlo zdravým
i churavým, kteí, postehnuvše správn ve-

Brandýs nad Orlicí.

škeré tyto vzácné výhody, bu odpoinku by
tu hledali po celoroních námahách, neb úlevy
od chorob skutených neb domnlých.
A do výnosné úlohy letní villegiatury vpravil

se Brandýs ku podivu záhy a velice snadno.
Nejdí-íve hledl upoutati hosty, jejž pírodní
pvaby byly sem pivábily, slušnými a po-
stupem doby i elegantními byty, peoval pi
tom svdomit o tlesné jejich poteby a za-

ídil jim konen vedle již zmínných íních
lázní velikolepý vodoléitelský ústav, kterémuž
málo rovných a jejž nynjší majitel, archiiekt

Rechziegel, co nejskvleji vypravil všemi mož-
nými nejmodernjšími láznmi, mezi nimiž ne-

scházejí ani lázn slatinové, elektrické a uhli-

Pomník J. A. Komenského pod Klopoty.
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v Rechzieglových lázních v Brandýse nad Orlicí.

ité, a opatil takovým komfortem a tak veliko-

lepou restauraci, že možno smle nazvati ústav

ten, v ohromné zahrad krásn položený, zla-

tým hebem Brandýsa.

A nejen to. Mstský léka Dr. Novotný léí

tu co nejspolehlivji zpsobem pímo hravým
nebezpené choroby žluových a jaterních

kaménk, a sta a sta pacient vyhledávají

s nejlepším úspchem jeho již osvdené pomoci.

Což divu tudíž, že získal Brandýs pone-

náhlu mohutné jádro stálých hostí, kteí vracejí

se sem pravideln rok co rok a vábí za sebou
jiné a jiné. !,,/-<.- .. >., .1

A nejsou to hosté jen ledajací. íTn^^W^
Mistr Ondíek, jeden znejprvnjšich cojdo

asu i co do hodnoty z našich slavných houslist,

velmistr hudební té obce, jež eskému umni
podmanila vzdlaný svt, oblíbil sob Bran-

dýs tak, že po dlouhá léta již, v poslednjší dob
ve vlastni, na skálu jako vlaštoví hnízdo pi-
lepené ville tráví zde, arci v stálé práci, s ro-

dinou svou msíce letní. Professor Wihan, ze

svtového eského kvartetla, nemohl by snad
již bez Brandýsa a bez té blahodárné koupele
v Orlici ani žíti, používaje spolu pobytu svého
k pravidelným, nkolikráte za msíc se opa-

kujícím výletm do Krkonoš, pi nichž desítí-

hodinové pochody za den jsou zjevem zcela

Lázeští hosté.

Zátiší v Brandýse nad Orlici.

obyejným. Skladatel Weis dává zde nejen

operám ale i dtem svým zít: svtlo tohoto

bídného svta, a eské kvartetto vyhledávalo

zde do nedávná vždy ped zapoetím kon-
certní sesony svého nevyrovnatelného cellistu,

aby vyzkoušelo nová koncertní ísla, každým
jednotlivcem již co nejpelivji nastudovaná,

jež uchvátiti mla svt.
A ob tu chvíli mihne se tu nositel jména,

jež vyslovuje se u nás neb v cizin s ne-

pokrytou úctou, a znaný poet jmen takových
poskytuje v novjší dob zejména také Rusko,
kdež Brandýs nalézá stále víc a více vrných
pátel.

V echách jest rozkošných, pro letní pobyt

jako stvoených zákoutí pímo naseto, ale málo
které z nich vyhovuje pln všem požadavkm
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hostí, kteí nechtjí tu nieho postrádati, emu
doma byli uvykli. Jednm schází píedležitá
koupel íní, jiným dobrá strava a pohodlné
byty, jiným opt lékaská pomoc, zejména
pi rodinách s dtmi pedležitá, nkterým
spojení železnin, lesy atd. — zkrátka, málo-
které zákoutí takové dovede uspokojiti nárok
plné »luáky« naše zúplna.

Brandýs nad Orlicí jest tak šasten, že mže
vyhovti i nejvybíravjším zdravým i churavým
v každém ohledu dokonale, nebo jest dokonce
i postaráno o zábavy nejrznjšího druhu.
Sobotní koncerty na námstí, pi nichž vyvi-

nulo se korso lázeských hostí, zábavy nej-

rznjšího druhu ve velkém sále vodoléeb-
ného ústavu, tanec, hry, lawn tenis, spolené
výlety — na vše tu pamatováno, ím utlouci

SilniC3 z Brandýsa xnad Orlicí do Chocn.

mže as, kdo má dlouhou chvíli, emu však
snadno vyhne se, kdo hledá jen klid, svží
vzduch a rozkoš procházky.

\'šak již njmí za pražských návštv ob tu

chvíli zalehne mi v sluch : Tož tedy píštího
léta zase na shledanou v tom našem milém
Brandýse!* Dr. Jos. Štolba.

Z ESKÉHO ŽIVOTA.

jLj^ Týdenník Máj tímto íslem vstupuje ve II.

tvrtletí, což pátelsky pipomíná našim milým
pedplatitelm zvlášt naše administrace. Pi
této píležitosti znovu upozorujeme, že ped-
platitelé Máje budou míti zdarma úast pi

Brandýs nad Orlici od západu.

slosování umleckých dl v cen 3000 k, [nád-
herný obraz Janzv »Žn« pipadne prvnímu
vylosovanému — vstupenka pedplatní do Národ,
divadla (tvrtka) druhému vylosovanému, knihy
a umlecké originály dalším]. Aby se mohli sloso-

vání súastniti i odbratelé, kteí pedplácejí tvrt-

letn, bude ono vykonáno po uplynutí III. tvrt-
letí. Slosováni stane se u pítomnosti zástupc
pedplatitelstva, což ješt bude ozt^ámeno.

•• Syndikát eských noviná vzniká usne-

sením Spolku eských žurnalistíi v [>raze, který se

usnesl zíditi umísovaci obor nikoli jen pro své

leny, ale i pro novináské pracovníky vbec. Chce
míti v evidenci všechny, kdož hledají v redakcích

životní povolání, a chce podnikatelm list a na-

kladatelm doporuovati zpsobilé pracovníky, po
nichž je poptávka.

V Pleinách u Brandýsa nad Orlici.
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I^okládáme tento krok Spolku eských žurnalist

za poátek veledležité organisacc, která prospje
stavu novináskému, nakladatelm — ale pedevším
veejnosti. Vzniká útvar, který zmatkm v novina-

ení mže výborn eliti. Pestanou se snad pak
za žurnalisty vydávati lidé, ktei sotva dovedou

pravopisné psáti, nebude redigovati listy kdokoliv

— nebo odpadne stesk, že podnikatel o nikom
neví.

Do Máje dochází stále ješt mnoho dopis lehko-

vrných snílk, kteí žádají o piispní, aby mohli

vzdáti se svého povolání a vnovati žurnalismu.

Až Spolek es. žurnalist zídí tuto svou bursu

novináské práce, budou moci se dáti zapsat, íci

odborníkm, co dovedou, a pak mohou ekati na

výsledek své snahy. Zda se ovšem též splní jejich

nadje, že najdou v žurnalismu zemi zaslíbenou —
je jiná otázka. Zkušení novinái tvrdí, že do ní

bran jejich cestou není.

_Lu eské ženy o volebním právu svém pojed-

naly 10. t. m. v Národním dom na Král. Vino-

hradech.

Schze inila imposantní dojtm obrovským úa-
stenstvím. Krom žen navštívilo schzi i etn
muž. Sl. Machová v delší ei odvoduje
oprávnnost požadavku rovného, tajného, pímého
hlasovacího práva pro ženy. Pí. Tereza Nová-
ková promlouvá pak za tak zv. mšanský nebo
stední stav. Praví, že ženy stavu, za njž mluví,

nebyly muži podporovány v snahách a v práci tak,

jako ženy dlné. Ony musily souinnost svou ve

všech sociálních otázkách mužm pímo vnucovati.

V delší, vzletné ei kreslí pravdivé obrazy práce

jednotlivých stav, akcentujíc zpsobilost žen pro

volební právo. Sl. Fráa Zemínovážadá pe-
devším svornost všech stran, a náležitou, proni-

kavou organisaci žen. Touží, aby mužové nevidli

v žen loutku, ale lovka, aby neinili z ženy na
jedné stran korunu lidstva, na druhé jeji lidské

požadavky a práva šlapajíce. Stejná práce a stejné

povinnosti nech pinášejí také stejná práva. e-
nice iní výtku ovšem asopism ženským, že

vnuji málo pozornosti politickým otázkám. Ženy
mají se do politiky míchati. Chybou je, že poli-

tice málo rozumjí. Kdyby o politice, zvlášt o sou-

dobých pomrech a osobnostech pinášely asopisy
zprávy a pouení, nebylo by rzných pi-ehmat se

strany žen.

Nesouhlasí dále s isolováním, jakého se dostalo

otázce ženského volebního práva nazváním téhož

ženskou otázkou*. Otázka tato souvisí tak úzce
s pomry obou pohlaví, že jest chybou jakékoli

vyluování jí z otázek všeobecných.

enice žádá, aby se ženy úastnily politických

schzí muž, na nichž by vštpovaly mužm své

poteby a hlásily se o svá práva jako rovnocenné
pracovnice. Poukazuje na netenost mužij, když
jedná se o práva žen, na necenní žen, ponvadž
nejsou volebním materiálem. Apeluje na všechny

pítomné ženy, by pracovaly usilovn, každá
v ovzduší, v nž je postavena, na šíení znalosti

práva žen, hledíce získávati mu pdy, kde se dá.

Z ad uitelek mluví sl. F r a n t. P I a m í n -

ková. Podotýká nejprve k vt sl. Zemínové
o úastenství žen na politických schzích muž,
že k uskutenní této tužby nutno divé podati

žádost o zmnu paragrafu ve spolovacím ádu,
kterýžto paragraf zapovídá ženám úastniti se po-

litických schzí muž.
Vycházejíc ze svého stanoviska uitelského, uka-

zuje, jak již od mateské školky poíná ono vné
rozdlování lidí, muž a žen, a stranní onm, po-

krauje ve školách obecných a mšanských, iníc
dokonce stední a vyšší školy výsadou této jedné

poloviny.

enice poukazuje na nespravedlivost stálé nad-

vlády muž; vždycky stojí muž nad ženou, by
v niem nad ni nevynikal, niím se nelišil, le
tím, že je muž. Ukazuje, že zákon sám staví se

na stranu muž, na konkrétních pípadech. L'itelky,

jimž piznává se rovnocennost s uiteli, nemají tch
práv co uitelé. Za piklad uvádí • volnou konku-
renci*, dle níž žena uitelka má právo konkuro-

vati o místa s mužem uitelem. To povoluje zákon
zemský, proti emuž ale dle íšského zákona smí

uitelka vyuovati na chlapeckých školách toliko

v první a v druhé Iid. Krátce tedy: muž uitel

má k disposici školy chlapecké i díví, žena

uitelka jen díví. Druhou otázkou rovnoprávnosti

je celibát uitelek. Žena uitelka iní svou povin-

nost jako muž uitel, dává práci, jako on. Koná
tytéž povinnosti a nemá ani toho práva, aby, jako

muž stejn postavený zídila si svj soukromý
život jak chce. Takový hrubý útlak svobody nikdy
by nemohl býti, kdyby též ženy mohly rozhodo-

vat o sob.

Studentský kroužek •Slavia« pihlásil se též

k souinnosti a práci pro snahy žen a volební

právo prostednictvím si. Alice Masarykové.
Za ženy rolnické promluvila pí. Anna Nová-

ková, ujistivši pítomné o pohotovosti onch v pí-
hodnou dobu.

Ke slovu pihlášení lenové z ad dlnictva vy-

slovili souhlas i sympatie s podnikáním žen v této

vci.

Ku konci schze peetla pedsedkyn sl. T-
mová manifest žen i petici k poslancm a žádost

za zmnu spolovacího ádu v bodu, o nmž výše

uinna zmínka.

Po schválení pítomnými byla schze, bezmála

tyi hodiny trvající, skonena. Do schze došly

též mnohé pozdravné telegramy.

Jediný rušivý dojem zpsobilo nkolikeré prudké

stetnutí se stran národn sociální a sociáln de-

mokratické. Jinak byl úel schze dosažen.

V. Jiskra.

" Betlém. Ob as objeví se ped vánoním
obdobím hra, jež chce zalichotiti se nálad širokých
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vrstev a vytžiti z ni pro pokladnu slušnjší vá-

noní dárek. Tentokráte byl poven Karel Mašek,
úkolem, aby napsal pro divadlo, výhradn pro

odpoledni publikum urený magnet. Byly, tušim,

jak jsem kdysi zaslechl, v plánu jesliky v pravém

toho slova smyslu, jimž mly býti základním vzo-

rem známé automatické výjevy ve svém kumula-

tivním mixtu compositu. Autor rozešil otázku

dobrým nápadem. Napsal vánoní hru, které dal

jméno » Betlém « a v ad obraz, skytajících ví-

tanou píležitost k lákavým a splendidním scéni-

ckým píkrasám, pedvedl nám známé výjevy

z bible. Starosti a rozpaky pstouna Pán a pr-
vodího rodiky boží, jež hledala kouteek, jenž

proslaven potom na vky vk, vyvolaly milé oe-
kávání, ím budeme asi pekvapeni v dalších obra-

tech. Druhý znan zklamal. Sekretá erného Veli-

enstva provede tu s bednou tajuplného významu
kousek, jenž divn harmonuje s vážnou folií.

Octli jsme se tedy v rozpacích my, diváci a po-

sluchai.

Tetí obraz je rozkošnou idylkou. Na salaši, jak

o tom národní legendy a písniky vypravují, zjevil

se andl, jenž svtu ohlásil velkou, slavnou novinu.

Notový spoleník v dile autorov p. Picka rozjail

se tu ku svžímu a piléhavému hudebnímu do-

provodu. Nejvtší úspch u drobného obecenstva

ml obraz tvrtý, znázorující pochod všech mož-

ných figurek za Jezulatkem. Vidíme pouze jejich

stíny, vrhané na velikou, bílou plochu, ale nápad,

jednou už tušim na scén naší využitkovaný, ml
výborný úinek a malý svt roztomile pobavil. Zá-

vr hry tvoí obraz s vlastní vánoní scenerií, ko-

runovaný apotheosou s velikou, záící sponou v po-

dob vánoního stromku.

Neteba ani dokládat, že hra mla svj oeká-
vaný úinek. Kypí pdu pro nedaleké radosti a

už to staí, aby pijata byla s vdností. 0~o —

V cyklu Kruhu eských spisovatel debu-

toval se svým dramatem: »Dv< pan Kamínek
ped obecenstvem, jež sledovalo se vzácnou pozor-

ností jeho kus, jenž není pro posluchae nejvd-
njší dramatickou skladbou. Pan autor chce v prv-

ním jednání vzbuditi dojem, že umlec, socha,

není již tím, ím býval. Pitel jeho, malí, jenž

není nejpovolanjší pronášet závažné a dalekosáhlé

úsudky, otese dvrou mladé ženy v manžela,

jenž tvoí a pi tom — horribile dietu — má
také hmotný úspch. Není sice nevdno vno-
vat hodinku nápadm, slovním híkám a nkdy
dost duchaplným obratm, jež se tu za dialogu

umlecké trojice — malíova žena je spisovatelkou

— jen jen jiskí, ale ve všem jeví se strojenost,

honba po emsi zvláštním, pranovém, ale to vše by

nebylo vadou, kdyby drama ve své nekonené
exposici nebylo pi tom ohroženo ztrnulou stagnaci.

Scéna ponkud oživne píchodem ženy, jež tak

dlouho a ochoin rozdávala, kdo pišel, až jí na

konec nezbylo, než ohlédnouti se a — prosit sama.

Mladá žena bráni se invasi vetelkyné do své domá-

cnosti, ale musí povolit. Umlci bývají, jak známo,

bezohlední až do krajnosti. Není ovšem obavy, že

by socha, jenž vyšvihl se práv v dob, kdy Hana
Kleinová, bývalá modelka, bájeným svým tlem
jeho první výtvory pozlatila kouzlem své bájené

krásy, upadl v povážlivou recidivu — ale ten dojem

máme my v hledišti a hlavn jeho žena, že bývalá

modelka strhne ho po druhé ve svou vyvtralou

náru. Žena provede nepedložený, náhlý in.

Dopustí se penáhleni, které divn kontrastuje s celou

její povahou. Snad je nepíjemného dojmu, jež

vyvolalo její rozhodnutí, také vinna paní Táborská,

jež uinila ze své hrdinky bytost píliš zanícenou,

istou, zásadov pevnou.

Drama poutá od toho okamžiku, kdy má ži-

vjší spád. Návrat sochae nic netušícího, je nej-

lepší partii dramatu. Když líí svoje noní blou-

dní a vypravme, jak svtla v ložnici jako dv
krvavé oi zela do tmy, pocítí poslucha zamra-

zení. Je to nejsilnjší moment dramatu, jež má
podaený a psobivý závr. Veer prese všechny

tyto námitky prožili jsme celkem dost zajímavý.

Autor má na své duševní palet celé kopeky ži-

vých barev. Slyšeli jsme sérii nových a pvodních

myšlenek. Kdybychom mli po ruce knihu, zacito-

vali bychom, abychom doložili svj úsudek, jejž

shrnujeme ve slova : Pan Kamínek má v duši plnou

náru kvt .... teba jen tu a tam vtve pro-

ezat, aby mohly nalíti do plod. Drama hylo se-

hráno pí. Táborskou a pp. Jiikovským a Tábor-

ským s pozoruhodným pochopením. 'j. H.

= Knihovna a ítárna jistého moravského

msta vykazuje dle výroní zprávy tento rozpoet

:

Píjem: Zabezpeená roní subvence z veejných

penz 600 K, píspvky rz. spolk 600 K, pí-

spvky len 500 K, rzný píjem jiný 500 K.

Celkem 2200 K. Poteba: nákup knih 300 K,

asopisy 280 K, vazba 200 K, nájemné 1440 K,

sluha éoO K, jiná režie ISOO K. Celkem 4620 K.

Schodtk chce výbor uhraditi z výnosu zábav a p.

Dle toho vnuje se z každé vydané koruny sotva

1 2 halé na hlavní vc : na knihy a asopisy.

Ostatní pohltí režie.

... Ti knížky verš. (J. M. Masák: Mladá

krev. — F. Hais: Život — Jaroslav Schil-

ler: Rolniky v závjích.) Verše J. M. M a-

sáka nejsou vic než prvními neumlými pokusy.

.'\utor ml si voliti k nim snadnjší formu, nž je

sonet; na sonet ješt nevyspl a nevím, zdali kdy

vyspje. Také to, co svým sonetem vyslovuje, ne-

pesahuje úrove milostných vorš, jež psávají dv-

atm zamilovaní studentíci. Mnohem vysplejší

jsou již básn F. H a i s e, teba ani zde není

mnoho hloubky a básník neostýchá se skládati je

i na myšlenky již notn zvetšelé, jako že »zašlé

doby nevrátí se zas., že »žit bez lásky je život

proklatý* nebo že plachtou je víra, lodivodem na-
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dje, majákem láska. Nkde ruší nesprávný rythmus

(na pr: »vše prožit, co jenom nám život skytá<),

jinde špatný rým (»ke lsti — štstí*), na nkolika

místech proklouzl i nepirozený obraz ('pod jabloní,

jež rudým kvtem horí« — »leknin poupata

hladinu zastela rubášem blavým<), ale celkem

plynou Fr. Haisovy verše dost nenucené a lehce,

zvlášt v ottavách. — Knížka Jar. Schillera:
Rolniky v závjích má jen sedmnáct kratikých

básní náladových, jsou však celkem (formáln cha-

trná je zvlášt R o u t i k a) obratn spedeny a

zní mkce a hudebn jako staré romance zpívané

s prvodem klavíru. Básník hledl do nich vložiti

hodn feerického kouzla letních nocí, zakletých

tní a hvozd, záících hvzd a zpívajících rohu.

—a—

• Karel de Wetter : Zpvy duše. (V Prachaticích

1905.) Básník od své první knihy uinil zrovna

skok. Jeho norské Bal lady, ped rokem vydané,

byly celkem chabé, nemly úspchu, ale za to jeho

kniha lyriky patí k nejlepším sbírkám, které vyšly

z ad nejmladších poet v posledních letech. Ka-

rel de Wetter je rozený lyrik, mkký, snivý a

cituplný, jenž pro intimní záchvvy své duše, pro

tiché zasnní a harmonické nálady pírodní nalézá

jemné a isté tóny. Bol i stesk, radost a ples, zdá

se, že splývají tu v jakémsi sladkém zkolébání, ve

svtlých vidinách blouznící duše, na vlnách lka-

jící hudby. Není tu vše ryzím kovem, sem tam

postehnete reminiscence (tai: hned jinak velmi

pkná báse Nad mým stolem upomíná mna
podobnou báseí Vrchlického, verše »Tam v sta-

rých zahra na známou báse Zeyerovu o bílém

dom v staré zahrad) a také v nkterých básních

— snad ješt staršího data — podlehl básník

piliš form Hugov : ale vedle toho jsou zde ísla

krásná (na p. Stará idy 11 a, Notturno, Pí-

sevkvtnu, Voratoi chrámu, Veer aj.),

ve kterých básník vymanil se již z obadného kroku

ale.xandrinu a rozchvívá se v prostých, ale zpv-

ných slokách istého naladní a hlubokého úinku.

Je to opravdu poesie, co vane z knihy de Wette-

rovy, a doušek z istého zídla toho je tak osv-

žující I

—a—

J. S. Ba ar: Pro kraviku. Chodský obraz,

i^ííbh je jednoduchý. Iladam Konopa, jemuž ze-

mela matka, vezme si piinlivou služku Bárku.

Chalupu máji — schází jim jen kravika. Aby si

jí mohli koupit, jdou pracovat do Mnichova na stavbu,

kde vydlají si tžkou prací dv st marek — obnos,

jenž práv staí na slušnou krávu. i'ak vrátí se

dom ; zde se jim narodí dcerka.

Koupi si kravku (cestou na trh, od souseda z jiné

vsi, jenž musi ji prodat, protože ruil v záložn za

známého a má zaft te platit).

Za nedlouho se však kravka roznemže a zdechne.

Kdo zná lásku našeho lidu k domácím zvíatm,
zvlášt kráv, pochopí celou tu hybnou silu povídky

Baarovy, pochopí a uví, že vskutku by nemoc
dítte, jež se Konopovm narodilo, nebyla s to

toho zoufalého vzrušení v život tchto prostých

lidí vyvoditi, jako zhynutí krávy, pro kterou tolik

odíkání a mozol podnikli v cizin, v tžké ne-

vlídné práci staveništ-

Na koste tohoto prostého píbhu, která je psy-

chologicky i formou tak stavna, že nelze na ni

nieho k lepšímu mniti, navsil si autor, obratný

vyprav, trochu píbuzný Raisovi, a sušší, ale

zcela pi tom svj, adu píhod, jež prhledný
jinak píbh iní zajímavjším a dokumentují zna-

menit duši toho lidu, z nhož si Baar ob hlavní

a družinu vedlejších figurek vybral, na p. postavu

Pastušáka, jenž lid do práce zá hranice vodí, e-
ského malíe Pavlíka v Mnichov, který k Hada-

movi a Bárce pilnul, a adu episod, na p. divokou

hrubou zábavu mnichovského lidu, i úvah (stesky

na eský lid, jenž Nmcm pomáhá zvelebovati

finann a umlecky jejich majetek — smutná to

pravda). Krajinomalby Baarovy (Mnichovské mra-

veništ, tžký hmotný chodský les) jsou trochu

suché — ale i tak, ba skoro proto, dobe pilehají

k strohému tžkému životu Konopovy domácnosti.

Vidíme v Baarovi vyrstati silného soupee Raisovi

— vyspje, zdá se ješt výše, tebas byl, pro za-

strenost asopis a edicí, u nichž tiskne, dosiid

málo znám a daleko má ješt k popularit Raisov.

Literatue znamená ne snad nové jen jméno, ale

akvisici zdravého zrna a sílivé šávy, jež bude

jednou milá i tm, kdo práce katolických knží
pro její tendence a málo umleckou (z pravidla)

hodnotu berou s nedvrou do ruky. Baar nemá
toho knžského justamentu — nic tu není ani za-

sten ani nepokryt stavno k vtší cti a sláv

i moci kléru. A prudký spád posledních dj jen

úinnjším se jeví dramatickým vyvrcholením celého

píbhu, jenž i srdce chladného tenáe naposled zjed-

nává Hadamovi a jeho Bárce >pro kraviku*. Rm.
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Štédroveerní.

(ti^e. tiše . . . vždy jdou snhem
drobné krky cherub,
stíbrnou tká rouch svých šlehem
stelou mranm \- obrubu.

Msíc s vysoká se dívá,

zimních hvozd tichý host,

leskem vlídným kraji zpívá

starou zvst, v níž budoucnost.

Ano, lepší, mkí, sladí,

lovk I' vku kde brat,

v života pou, cestou hladcí,

bím s ramen bude brat

;

Kde jen láska zákon bude
nejvtší a nejvyšší

a kde v slední srdce chudé
Kristus nhy pospíší.

Tak je tichn, tak je milo,

teba ostrý pálil mráz,

až tluk srdce zarazilo:

Vraf se, boží lásko, zas!

Každému z nás zro se v hrudi

v paláci i ve srubu,

z jitra svorn vše a zbudí
jeden jásot cherub!

JOS. D. KONRÁD;

Vánoní sonáta.

iz od dvanácté hodiny
polední mladý inženýr
Kliment jako zbloudily

poutník ploužil se po
pražských ulicích. Od
krámu ke krámu pi-
stupoval, od výkladní
skín ke skíni, všude
se zastavuje, nieho
však nevida, tu a tam

chtje kupovati, nemaje však komu.
Poetická míra štdroveerní psobila na nho

tísniv. Bylo bezmrané a bezslunené odpo-

^^^
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vém mkkém zimníku ani chladna, nevda ve
hmotném dostatku svém nieho o hladu, ml
v té chvíli v srdci pece mén radosti a

útchy nežli žebrák, jemuž síla štdrého dne
také štdi^eji otvírala ruce dobrodinciiv.

A vzpomínky vedly ho do nedávné doby,
do nkolika minulých štdrých dnv a ve-

er v místa, odkud vyzaovalo mnoho svtla
i tepla a kde nyn; jeho bludná, ztracená by-

tost byla jediným velikým stínem.

Vedly ho do domu mezi zahradami v praž-

ském pedmstí k srdené rodin, v níž po-

prvé ped temi lety strávil hodiny štdrove-
erní. Všechny nejrozkošnjší písn nebes
hrály a zpívaly mu tenkráte v oarované
duši.

Byl u ní, kterou si zamiloval a která mu
se vši díví vroucností zasvtila tajemné zá-

chvvy svého srdce. Opíjel se leskem jejích

oí, sladkosti jejích úsmv, nhou jejího

hlasu. Ruce jejich setkávaly se v blaženém
dotknutí, a tenkráte, když otec její, starý pan
Zachar, všecek jsa zardlý a zvedaje žluté,

svislé kníry, zapaloval na vánoním stromku
nejhoejší svíiky a paní Zacharová byla za-

mstnána poádáním dárk, stisknutí jejich

velých rukou bylo nejvýmluvnjší.

Rozkošný okamžik, který se nevrátí, zlatá

chvíle, které nelze zapomenouti!

Tehdy inženýr Kliment pistoupil ke klavíru

a zahrál svoji oblíbenou sonátu vánoní. Do-
stala se mu kdysi do rukou jako skladba ne-

známého mistra a nadmíru ho dojala svou
náladovostí. Jsa zanícen pro hudbu a dobe
rozumje kouzlu jejích tón, cítil se sklada-
telem a vytušil, že to ve sladké slovanské
melancholii stoupá ze srdce k srdcím láska a

touha po štstí.

Také v nitru starého pana Zachara za té

hudby rozezvuely se nejútlejší struny, zbylé
z mladosti a málem již pokryté prachem za-

pomenutí. Nco velice nžného a dojemného
mu v ní z dálky zaznívalo. A bezdky vzta-

hoval po své choti ruce a nedbaje jejích sta-

eckých nesnází, objal ji a držel na prsou,

dokud nedoznla Klimentova sonáta. Pak až
do hloubi duše pohnut vzal za ruku rozpa-
itou dceru a pivedl ji k mladému muži.

•Tak, tak, to je krásná chvíle, dti — po-
libte se!«

Políbili se, a ta událost byla zároveii slav-

ností jejich zasnoubení.

Rozkošný okamžik, který se nevrátí, zlatá

chvíle, které nelze zapomenouti!
A pede dvma lety v tichém pedmstském

dom mezi zahradami hrál v týž památný den
opt svoji sonátu. Ta, které ped rokem ro-

zechvn dával prvé políbení, nyní již druhý
msíc byla jeho ženou. Doba libánek se jim

sice konila, ale neubývalo jejich milostného
roztoužení.

.A v duchu opt si pedstavoval její mladý,
stále díví obliej blostné pleti, zanícené na
tváích šastným rumncem. Rudé rty pita-

hovaly jeho ústa, hluboké modré oi ho oma-
movaiy, její zlatoplavé vlasy podobaly se v od-

lesku rozsvíceného stromeku zái posvátného
vidní.

Hrál opt svoji sonátu vánoní. Sed u kla-

víru, mladý muž cítil na týle dvé lesknoucích
se oí ženiných a když dohrál, již visela mu
na ústech.

»Ach, ím jsi mi jen uaroval, že t musím
mít tak ráda?« šeptala, a jak cítil pružný
tlukot jejího srdce, opojná vlna celým tlem
ho prochvívala.

Pak se mu zjevil štdrý veer poslední,

ped rokem. Jak veselá to tehdy byla výprava
z jejich pražského bytu tam nahoru do sni-

vého pedmstského domu mezi zahradami !

Nedokav pibhl z úadu a již se chystali.

Co jich letos bylo ! Poítal svoji mladou cho,
sebe, malé okaté nemluvátko a vyšoenou
chvu — kdež pak to všechno bylo ped
rokem

!

Dít<o tenkráte podnikalo první velkou zimní
cestu. Z teplého bílého a ržového obalu hle-

dlo na n jako veselá loutka, a nemohli se

ani do sytá nadívati na n. Vidli v nm
malý zázrak, nžný kvt své veliké lásky,

který se jim rozvil s nadcházejícím podzimem.
.Starý pan Zachar jakoby byl o pl hlavy

vyrostl radostí, že je ddekem A když ze
jeho po štdroveerní hostin opt usedl ke
klavíru a zahrál známou sonátu, vzal dcei
dítko z loktv a pistoupil s ním k babice.

»I\dyž my jsme tak — když my jsme tak

ped lety, Bože na nebi!« zahlesl, a veliké

žluté kníry na tváích se mu prohnuly.

Nemohl domluviti šastným pohnutím. A za-

tím co nemotorn k sob vinul oblou peinku,
z jejíhož jednoho okrajkovaného konce vyní-
valy dv krátké nepokojné ruky a zvdavá
hlavika s ozdobnou karkulkou, pani Zacha-
rová umírala úzkostí, aby vnouátku neublí-

žil.

Dnes štdrý veer nanovo napedl mezi ne-

bem a zemí tkaniva sváteních nálad a ra-

dostných vidinových pavuin. Zlatá a stíbrná
vlákna jakoby poletovala zimním vzduchem,
a bylo mezitím slyšeti nco tajemného jako

šumní kídel velikých bílých andl.
Jenom mladý inženýr Kliment nevidl a

neslyšel nieho. Vánoce nemly pro nho oži-

vených pedstav z dtství a zlatých ani stí-

brných paprsk. Zdálo se mu, že nemže a

nesmí býti úasten radosti malých nevinných
a velkých dobrých a spravedlivých. Byl za-

padlý, zoufalý lovk, odsouzenec, který již
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nikdy neml spatiti slunce života. Zhešil —
a iiích jeho velikosti svou navždy potlail

možnost odpuštní.
.\ hlavou mladého lovka, ploužícího se

pražskými ulicemi, sunul.i se ošklivá událost.

Bylo to v lét ve vzdáleném lázeském míst
na behu veliké vody, kam na nkolik nedl
se uchýlil s chotí a díttem, aby po dlouhých
msících velkomstského pobytu se nadýchali

osvžení. A tam uzel ji, slinou medusu,
která hned ovinula hlavu jeho mrákotnými
chapadly. Vysoká, ohebná a bujná jako tygice,

zasvítila ped ním žhavými ržemi tvái, z oí
vysršely svdné blesky, a byl oslepen.

Nastaly dny vášn, nepíetnosti, bouí a

zoufalství. Kdežto jindy cho jeho vítala ho se

Ví^taženýma rukama a s ústj' k polibkm na-

chýlenými, nyní píchod jeho vyvolával u ní

zdšení, slzy bolesti, odpor a výitky. Místo

aby se vzpamatoval, rozilil se a vrhl jí ve

tvá surovou urážku.

A v onen hrozný den, na který te vzpo-

míná jenom s hokostí a zahanbením, ztratil

ženu a dít navždy. Opustily ho beze slova

rozlouení, a dobe cítil, že nebyl hoden slova

toho. Všechny nejpevnjší i nejútlejší svazky
mezi nimi byly zpetrhány, minulost pohbena,
a z millionv a million lidí byl on poslední,

který by sml piblížiti se své žen a svému
dítti.

U své medusy nalezl místo soucitu a útchy
jenom posmšek. Schoulený pes u jejích no-

hou jí už nelákal. Odkopla ho a šla dále svou
cestou za dobrodružstvími, která slibovala

více vzrušení než nyní jí mohl poskytnouti

tak všedné skonený román inženýra Kli-

menta.

.\ teprve pak procitl z tžkých mrákot.

Otásl se dsem a ponížením. Ale již bylo

pozd, již nebylo nadje na návrat. Jeho

všechna lítost, pokání a ušlechtilá pedsevzetí

vyznla na prázdno. Jako kající híšník za-

klepal u dveí svého tchána, pod jehož ochranu
se uchýlila uražená žena s díttem, ale ne-

bylo mu oteveno. Jako prosebník psal pak
dlouhý dopis, ale ten pišel zpt bez odpo-

vdi.

asto zacházel v onu stranu pedmstí, kde
mezi opadávajícími stromy dímal tichý dm,
ale dm ten podobal se zakletému zámku, a

nikdo, ani to dít, se mu nezjevilo na zna-

mení slibnjší budoucnosti.

Poznával, že se vyhýbají setkání Snad do-

konce byl pekážkou, že mladá matka s dí-

ftem ani nevycházela. A proto zanechal den-

ních procházek v onu stranu a vydával se

tam pravideln až za tmy veerní, nkdy jsa

provázen mraky, deštm a snhem, nkdy jsa

sledován hvzdami a msícem.

Tam pak nepozorován stával u železného
plotu zahrady a vtvemi holých strom se

díval k osvtleným oknm. Jak tam bylo

ticho a jako mrtvo! Což ani nemluvn nikdy
nezaplakalo? A stál tak hodinu nebo dv a
chvl se úzkostí, mihl-lí se stín na spuštné
záclon. Kdo tam tudy práv pešel ? Tchán ?

Tchyn? Byla to žena s díttem?
A dívaje se v ona blízká, avšak nepístupná

místa, ml dojem, že žena posvátná, podobná
madonn, žije tam smutn se svým díttem.

Jak vždy byla krásná, jak milá, jak istá a

dobrá proti oné svdné cizince ! Nyní pozná-

val, že jediný tklivý, oddaný pohled jeho ženy
stokráte pevyšuje všechny smyslné žáry oí
te medusy. Nyní dovedl oceniti neposkvrn-
nost objetí a polibk své pvabné, bílé choti

naproti prodajné pízni svdkyn, s jejíchž

rt nezmizela chtivost cizích mužv a jejíž

údy byly polámány tolikerými stídajícími se

objetími.

A otásaje se odporem u pedstavy otylých

údv oné tygice, páchnoucích voavkami a

zhnusených nesíslnými záletnickými polibky,

mladý muž v duchu nesmle se zastavoval

u alabastrových ramen své choti, záících

cudností, u tch lokt sladkých a pvabných,
které byly stvoeny jenom pro nho a pro dít.

Nikdy všeho toho mladý muž nepedstavo-
val si tak živ jako nyní v památný štdrý
den, na jehož brzkém sklonku vzrstající sou-

mrak bezdn ho vábil obvyklým smrem
k pedmstí, kde snivý, tichý dm dímal
mezi zahradami.

Tam tedy opt stál u železných míží jako

hladový žebrák, kterého pouhý pohled na

osvtlená okna a mihnuvší se stín ml nasy-

titi. Štdrý veer loský, pedloský a ped-
pedloský plnil mu hlavu bolestnými vzpo-

mínkami. Jak mohl býti zase šasten, kdyby
nebylo onoho erného poblouzení ! Mohl býti

tam nahoe zbožován všemi, které miloval,

mohl zvtšovati jejich dobré úsmvy, sdíleti

se s nimi o blaho vzácného veera. Byl by

pak opt pistoupil ke klavíru a zahrál so-

nátu, která se stala nejoblíbenjší hudbou té

rodiny. A zatím co by pohnutý tchán ve

vzpomínkách na prchlé mládí laskal svoji

stárnoucí družku, nad mladým mužem sklá-

nla by se svží, dosud jako díví hlava bí-

lého oblieje, zlatých vlasv. blankytných oí
a výmluvného pohledu, teplé, hebké prsty by

hladily jeho spánky, slastná vlna, prochvíva-

jící všecko tlo jeho, zadržena by byla na

jeho ústech dlouhým polibkem.

Byl jako zpit a'omámen. Piliš se zabývaje

neodolatelnými pedstavami, zapomínal na sku-

tenost. Duší táhly mu tóny jeho sonáty a

naplovaly jej mkkou vzpomínkovou melan-

cholií.
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Ta krásná, dojemná píse bude jim tam

dnes scházeti. Vzpomenou-li si na to ve svém
zármutku? A majíce vzpomínku pro sonátu,

vzpomenou-li se též na ztraceného, pro n
již mrtvého lovka, který jim ji hrával?

Nco ho vší silou tlailo, aby tam nepozo-

rovan vstoupil a vztáhl prsty po klavíru. Což

aby se toho odvážil! Vypudí-li ho, neodejde

odtamtud více polioen, než je te. A dají-li

mu v tu chvíli, kdy srdce lidská jsou cítní

nejpístupnjší, dohráti, vzdálí se pak tiše, jak

byl pišel, a bude si odnášeti utšující vdomí,
že aspoií na krátko je vytrhl ze šera pítom-

nosti a penesl myšlenky jejich do svta vd-
ných illusí.

Byl to sice z poátku jenom vrtoch jeho

rozvíeného mozku, než záhy uzrával ve

vážné pedsevzetí. ekal jen na nkterou ná-

hodu, na nkterý malý zjev, který by ho

v nm upevnil. A tu spatil na žluté záclon

stín ženy, chovající dít, tutéž silhouettu ma-

donny, jak si ji v posledních dobách za t-

mito záclonami pedstavoval, a ruka dítte

zvedla se posunkem, jakoby chtla zavolati

:

.Poj!«
V touž chvíli jako šastnou náhodou služka

rodiny vyšla z domu a když se vzdálila opa-
nou stranou, mladý muž, pln odvážné odho-

dlanosti, vstoupil. Znaje v byt každý ^ped-

mt a kout, jako duch prošel nedovenou
pedsíní a opatrn otevel dvée pokoje, kde

stál klavír.

Bylo tam ješt šero, jenom zasklenými

dvemi z jídelny trochu svtla dopadalo. Mladý

muž vidl v pokoji vše, jak jindy bývalo. Tam

byl starý klavír na tenkých nohách, tam stra-

nou odstavený psací stl tchánv uinil na
nkolik dní místo ozdobenému stromeku.
Roztopená kamna dýchala píjemné teplo,

vzduch vonl jehliím a cukrovinkami.
Vedle za tmi zasklenými dvemi sedli

u veee a mluvili jenom málo. Zamlklost
jejich v tento veer jist byla vtší než v ji-

ných dnech, nebo tžko bj'lo zhostiti se po-

hnutlivých vzpomínek. Pouze dítko nkdy za-

šveholilo hláskem, který v tch dobách dt-
ství jest nejsrozumitelnjší srdci matinu.

Jedva dýchaje, mladý muž chvíli ekal, až
tichá veee byla u konce. A pak jakoby se

odvažoval neho nesmírn velikého, na em
závisí všechen jeho život, všechno jeho štstí

nebo neštstí, dotknul se klavíru. Zvuky
tklivé sonáty ozvaly se mlelivým pokojem.

Hrál a již neml pro nic jiného porozumní
a oí. Jen jako ve snách se mu zdálo, že

dvée jídelny zvolna se otvírají, že za sebou
slyší tlumené kroky, ale v hlav mu šumlo
a velo i oddával se vlastnímu pohnutí. A ne-

moha se ovládnouti, cítil, jak mu slzy vstu-

pují do oí, a skrze jejich krpje tušil tlum
zlatých paprsk, vycházejících z rozsvcova-
ného stromeku.
V tom nkdo tichý jako stín zastavil se

nad nim. Teplé slzy orosily mu schýlenou
šíji, do vlas vjely mu dv malé ruky. Nebe
náhle ped ním se otevelo.

Nebylo tenkráte možno dohráti sonátu vá-

noní. Nebylo možno pro bolestnou radost,

pro spoustu polibkv a pro slzy, které na
jedné stran prosilj' a na druhé odpouštly.

ADOLF HEYDUK

:

U Vánoního stromku na hbitove.

ilak v les la splašená, noc od hor v kraje píli,

nad sluncem zapadlým pták na samot kvílí,

zvon hlasem stíbrným pes bílá lada zvoní

a v duši vzpomínka jak rže v zái voní.

My nesem stromeek: už vedle cesty stojí,

kde lidský do prsti kvt vsadili jsme dvojí

a svtla zžeháme, ty chvjí se a planou

a hvzdy snhové na snítky s nebe kanou.

Sn zkrvácený kvt se náhle v adrech zmáhá
a rosa na tvái se objevuje vlahá

;

kde dlíme, pes zídku, k nám msíek se shýbá
a drahých dtí rov í nás i stromek líbá.
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Dr. JAROSLAV KVT:
Vánoní diaetetika.

rmrný eský lovk
nejí mnoho — pokud
se jídla týe, je z pra-

vidla stídmý. Lituji,

že nelze to prohlásiti

i o jeho poteb ná-

poje: Kdyby pil vodu,
jist by nespoteboval
více, nežli co žíze
káže. Protože však

všichni národové a všichni vkové nacházeli

píjemné vzrušení v nápojích kvašených (nkdy
i pálených), který'ch si neuvdomlý lovk
žádá více, nežli žíze, pirozený velitel káže;
nkdy, bohužel, staí k otrav již množství
menší, nežli k ukojení žízn teba, tak prud-
kých jsou úink nkteré ty nápoje — je pra-

vidlem nestídmost in puncto nápoj, kterážto

výtka vztahuje se z pravidla jen na lihoviny,

nebo nemírné požívání jiných jed vzrušu-

jících, kávy, aje atd., teba se vyskytuje, je

pece Jenom výjimkou, kdežto nestídmost
v požívání lihovin, tyto výstednosti »ín Baccho<,
jak medicína zvykla íkati podle latinského

boha vína a pijáctví, je pravidlem. O tom však
bude ješt e níže.

Hojnjším v jídle bývá eský oban jenom
pí nkterých ne piUš astých píležitostech,

rodinných slavnostech (svatba, krtiny), národ-

ních slavnostech (pou a posvícení), církev-

ních slavnostech a když má hosty. Tebas
také není s pravdou o nás, co vkládá Jirásek

Rothwulfovi a Sigefridovi do úst v »Geru«
o Slovanech polabských, kde se praví, že Slo-

vané ti když nezmrzaí hlavu, zmrzaí aspo
žaludek, pecpávajíce hosty svými 24 jídly,

pece nelze popíti, že pi posvícení na p.
zmže eský venkovan neuvitelné množství
pokrm na posezení. Byl jsem jednou takové

hostin pítomen — a eská hospodyka umí
nutit! Bylo teba veškeré energie a výmluv-
nosti, abych se ubránil návalu pokrm, od
nichž aspo okusiti bylo teba ode všech,

kdežto ostatní hosté jedli

a hodn, aniž, jak myslím
Abychom to pochopili,

nco z fvsiologie a nco
zanem. eský lid — míním kruhy venkovské,

rodiny rolnické, jichž zpsob života pi silné

konservativnosti toho lidu zstává celá století

nezmnn — zídka kdy hoduje, astji se

postí, tu dle píkazu církve, tu po zákonu
práce. Je spch na poli, dlužno skliditi, je ne-

jisté poasí a kdyby se pracovalo jako jindy,

nestailo by se v as úrodu dopraviti v bez-

peí. Tu se vynaloží jisté plus práce a ježto

s chutí ode všeho
onemojnli.
teba si uvdomiti
z folklóru. Tímto

na jídlo nezbude takka ani asu, nastane ve
výživ jisté minus. Když je práce odbyta,

není teba už té chuti, protože organism uvykl
jisté pravidelnosti, a když byl z obvyklého
svého poádku vyšinut, nepipouští njaké do-

hánní. Také pílišná únava chuti k jídlu ne-

pidá.

Jsou tedy dny v život venkovana, kdy na-

stává u výživ minus. Hoejší kvasy znamenají
zase plus. Pirozenost však žádá poádek a pra-

videlnost, a pipouští — v jistých mezích jen —
kolísání v tom smyslu, že zvtšená práce ped-
pokládá výživu bu hojnjší nebo vydatnjší
co do potu jednotek tepla (kalorií), represen-

tovaných jednotkami váhy urité potraviny.

Nesmíme však zapomenouti, že ústrojí naše

je tak podivuhodn upraveno, že ojedinlé od-

chylky od fysiologického zákona, nepesahují-li

jisté hranice, svými vlastními prostedky vy-

rovnává. Tu sluší prohlásiti, že mnohem snáze
vyrovná minus, není-li trvalé, je-li obasné,
ze svých zásob (na p. tuku podkožního), ba že

je mu dokonce prospšné, jak odvodnn tvrdí

Prof. Mareš, obas se uskrovniti. Le i ojedi-

nlé plus, zvlášt když pedcházelo minus za

vydatnjší spoteby (vtší práce), snese piro-

zenost bez perušení normálních svých úkon
— pedpokládaje, že toto plus není takové ja-

kosti, aby vyvozovalo chorobu, nebo takového

množství, že b}' trávící zdatnost nestaila (tu

si z pravidla pomáhá píroda jednoduchým
prostedkem — antíperistaltikou, jež odstraní

vše, obyejn na ráz, místo plus zavede minus,

které je jí pirozenjší a prospšnjší).
Aspo krátce tu naznaiti vnucuje se do

pera prmrné množství potravin, které do-

splý pracující lovk potebuje. Známo snad
setlejšímu tenái, že k výživ tla lidského

teba bílkovin, tuk, uhlohydrát, vody a solí.

Z tchto hlavn soli kuchyské. Výpoty ba-

datel o prmrném množství potravin denn
tlu potebných zcela se neshodují, obecn
však od let se uznává potebným, aby tlo

udrželo se ve stavu, v jakém jest, denní množ-
ství bílkovin 120 gram, tuk 60 gram a

uhlohydrát 500 gram. Nkteí badatelé uvá-

djí jiná ísla, shodují se však — rozdíly

nejsou tak velké -— v tom, že nejvíce potebuje

se uhlohydrát iškrobovin atd.), mén bílkovin,

ješt mén tuk. Rozumí se, že dle vku, pod-

nebí, zamstnání, pohlaví atd. pipouští se mo-
dality, které zase však diktuje od pradávna

píroda železnými zákony svými, nikoli lidský

vrtoch nebo chybné domnnky uenc.
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Ze slavností, jež teši se všeobecné oblib a

v celém národ více mén stejn se zacho-

vávají, snad nejvšeobecnjší je Stedn- veer.

Protože ony závady, jež hodlám vytknouti,

nespadají jen v tento den, nýbrž opakuji^ se

i ve dnech následujících, mluvím o vánoní
diaeletice.

Tvrdím pak, že tu dje se dvojí chyba.

Mnoho se jí a málo se pracuje neb nic se ne-

pracuje. Kdyby pi vydatnjší potrav více se

pracovalo, snáze by to organism snesl bez

poruchy. Tu však stetly se dv chyby.

Myslím, že nepeháním — promite, že léka
osmluje se kaziti vám appetit*) — prohlásím-li,

že o vánocích se mnoho heší na zdraví za-

žívacího ústrojí.

Zvlášt štdroveerní hodokvas je zpravidla

vrchol nestídmostí. Uvedu prmrné, obvyklé

menu této hostiny a srovnám je s obyejným
jídelním lístkem všedního dne. Protože lidé se

z pravidla postí na Štdrý den v poledne, dti

skoro bez výjimky, dosplí dosti asto, odpo-

vídá štdroveerní hodování prmrnému obdu
a prmrné veei, a je jisto, že najednou

nikdy nesníme tolik jako na dvakráte — už
normální velikost žaludku podává protest proti

hmot dvojnásobného objemu, akoli žaludek

je schopen ponkud se rozšíiti. Kdežto nor-

mální obd prmrné rodiny znamená talí

polévky obyejn s njakou potravinou (kru-

picí atd.), kus hovzího masa uvaeného s n-
jakou omákou a porce njaké peené nebo
mouníku (— k tomu sklenici piva — ), veee
pak nco od uzenáe s kusem chleba a zase

sklenicí piva, bývá štdroveerní hodokvas
složen z tchto jídel: Talí rybové polévky
(s jikrami) — to už je pokrm vydatnjší, nebo
jikry jsou bílkovinou a tukem,**) ryba na erno
v omáce z perníku, sladkého piva, zeleniny,

mandlí, hrozinek atd. — poítejme aspo jeden

kus (naše hospodyky ovšem nekrájejí rybu
na tak drobounké ízky, jako v nkterých ho-

stincích) a k tomu knedlík, dále smažená
ryba"*) (zase aspo jeden kus); pak pijde

njaký pokrm mouný, buto závin neb ome-
letta, aspo jeden kus. Pak ješt následují za-

") Vím, že nese to nejeden biichopilsek tžce, maje

bezdné pesvdeni, že léka má pravdu. Napsal jsem
jednou do teného denníku k Víinocm sta o rybách,

jejich chorobách, jedech atd , a celý pival více mén roz-

durdných dopis a vzkaz mne pesvdil, že nelze bez-

trestn kaliti ržovost gastronomického požitku eskému
tenái, jinak tak trplivému in politicis atd.

**) Podle Gobleye obsahují erstvé jikry. t. j. va-

jíka rybí stejné souástky jako ptaí vejce, asi 64 pro.
vody, 14 procent bílkoviny, 6 procent tuk a tukm pí-

buzných látek a 0-8 procent soli. Také kaviár má po-

dobný význam, není však vánoním jídlem i nespadá do
této icapitoly.

"'*) Tu už se bezdky projevuje snaha uiniti pokrm
stravitelnjším (citrónovou šávou) — je to neuvdomlé
piznáni, že je toho už mnoho.

vaené švestky a hrušky slazené, ovoce erstvé

i sušené. O vínu a pivu ani nemluvím. Uve-

dený výpoet je jist z obvyklýcli nejskrov-

njší — v zámožnjších rodinách, zvlášt když
jsou hosté, píbuzní nebo cizí. a když se chce

hostitelka ukázali, nejen hodnotou pokrmu,

le i jich množstvím, bývá chod více, pi-

pojují se tžké sýrj', ryb rozmanité druhy a

rozmanité pípravy, muži hojn kouí, o emž
lidový rozum míní, že se podporuje trávení,

i erná káva nebo aj, zmrzlina a rozmanité

jiné pokrmy a nápoje dle zemí a národností

rzné se volí, že kl dný pozorovatel vcí, jenž

není ani stídmý ani nestídmý, ale o všem
uvažuje, žasne, ba trne, vida, mnoho-li hmoty
výživné vejde se do normálního žaludku lid-

ského. Ovšem takový pozorovatel, jenž se od-

lišuje od ostatních, není píliš rád vidn —
pro, není mi jasno, když ženyz pravidla
jedí velmi stídm, omlouvajíce se, že

jsou ponkud uondány prací v kuchyni, že už
toho neb onoho okusily v kuchyni, aby hostm
• nezkazily chuti*.

O rybích kstkách a jiných podobných zá-

vadách vánoní stravy, které také patí do
diaetetiky, pojednal jsem už jinde.*)

Ale nejen o Štdrém dnu mnoho se jí zpra-

vidla. Následují dva svátky a pak po nkolika-

denní pestávce Nový rok. Na Boží hod vá-

noní zase zvou se hosté do rodin, svobodní

koUegové k manželovi, píbuzní, nápadníci

dcer na vdávání — domácí paní chce se uká-

zati, nový to dvod k petížení stolu hodov-

ního a žaloudk hodujících. Pak následuje

svátek sv. Štpána — a tu zase je teba obdu
sváteního. Pak pijde Nový rok a pak Sv. tí

král. Co nezkazily dnové pedchozí, to do-

vrší následLijící . . .

Církev ustanovila svátky z dvod nábo-

ženských a snad i díaetetických, položivší na

nkteré dny pst. Žádným zpsobem nebylo

však v intencích jejích podporovati chyby
lidské, nebo jak doítáme se už v katechismu,

je nestídmost híchem, ovšem, bohužel, dosti

asto páchaným i v adách samého služeb-

nictva církve, a ne v té míe, jak podle ob-

tloustlosti staršího knžstva se obyejn soudí.

Ta má jiné píiny, které s vánoní diaetetikou

nijak nesouvisí.

Není pi tch nemírnostech žádným divem,

když vánoní as mnohé choroby, zvlášt

vleklé neduhy výživy, dnu, choroby jater,

ledvin, nervstva zhoršují a nejednou pivodí

katastrofu. Exempla trahunt — mnohý v di-

aet velmi opatrný pacient vidí, jak jiným

chutná ten který pokrm, jemu zapovzený,
neodolá — rodina nkdy ho varovati opomene

') z vánoní praxe chirurgovy. Máj, 1903. O rybím

mase, Národní Listy, prosinec 1902.
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z (ihlcdu na hosty nebo v lichém domnní, že

mu jeden poklesek neuškodí — a následky —
píroda je nemilosrdná — bez ohledu na obec-

nou náladu dostaví se záhy . . .

Krátké zhoršeni v jednom, trvalé a kriticlcé

stížení v druhém, pokroilém už pípadu má
na svdomí — neblahá vánoní diaetetíka.

Dosud nezmínil jsem se ni slovem o nezí-

zeném vzýváni téhož latinského boha, o nmž
byla e na poátku naší stati, pehojným pe-
léváním hrdla na sv Silvestra. Poestný oban

pokládá to tém za svou státní povinnost,

kterou beletristická literatura mén umleckých
a mén vážných aspirací — genre ten zove
se silvestrovské humoresky a feulUetony —
s enthusiasmem lepší vcí hodným líí jako
nco pkného neb aspofi nevinného. Psal jsem
o tom dosti žahavou kapitolu už jinde (Z cechu
sv. Kosmy, str. 45., Neduhy z hojnosti)-

Vím, že zdraví s nechutí neb shovívavým
úsmvem více mén kysele odvrátí se od mého
nazírání .Ale aspo neritikové, d aetetikové,

kardiakové, arthritikové, tabikové a neuro-
pathové vbec pomnte, že sjedná z nich bude
poslední* !

ANT. KLÁŠTERSKÝ:
Ballada vánoní.

j®'el Ježíš se svatým Petrem —
zas byly vánoce

;

šli závjí a vtrem,
kraj zavát hluboce.

Šli k zámku, jenž plál celý,

na statk vešli práh,

by hojnost všeho mli.
Pán všude žehnal v tmách.

Až pišli k chudobné chat
na konci vesnice.

»Zde, Pane, vrchovat
dát teba, nejvíce!'

— Zde, Pete — Pán dl s klidem
dál zsta bída, sten,

le za rok tm chudým lidem

se dít naro jen !

—

>Jak. Pane? do té nouze,
kde zima je a hlad,

kde život hájí pouze,

chceš ješt dít dát?«

>Na zámku tolik je stesku

pro dít — však ó, víš,

tam v blahu žílo by, lesku,

však co mu skytne chýž?«

— Ó, Pete, smutno, jestli

ti pipomínat mám,
že v stáji, prosted jeslí

jsem narodil se sám i

Na mocných množiti pýchu,

je jí už dost a dost,

v té zem ubohé líchu

sít ješt zmkilost?

Zde teba silných paží

a lebek ze žuly,

by, bou kdy slabé sráží,

se ani nehnuly.

Jež neklesnou, když klovat

je ponou krahuji,

jež dají se ukižovat
za lid, jejž milují.

Ne z mkké, sypké hrudy,

dub ze skal vypuí,
a tací z chudé pdy,
ba, Pete, z nejchudší. —

Nm Petr stál tu, a svatou

šli nocí oba dál,

však nad tou chudobnou chatou

svit hvzdy veliké vzplál.
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DR. R. J. KKONBAUER:

Vánoce Adolfa Heyduka.

Sedím v útulné pracovn básníkov. Vrátili

jsme se práv z procházky. Na drobném
proužku papíru vtleny jsou básníkovy

dojmy.

Noc jde ze skai; jedlím v leb^a Uhnu
dává inusic rukou leskle jemnou
závoj z hebounkého muselinu

na hlav zadumaných kšáci temnou.

Do jezera hloubky hledí tiše,

lesk svých ader snoubí s lesklou vlnou

na trav hroty rozhazuje s výše
skvosty diamant hrsti plnou.

S hráze k vod javor hlavu kloni,

na vtvi pták sivý teskn zpívá,

z visky vzlykající zvonek zvoní,

z houš.i pohádka se v kraje divá .

Ptám se básníka, co dlává o vánoních
svátcích ?

•Na hod boží vánoní — nebo na druhý

svátek, napadne-li sníh, vyletíme si na saních

nkam do okolí. Jezdívávali jsme asto do

Vodan k pátelm literátm, nebo do ížové,

nkdy do Vraže, kde v novém svém zámeku
slavívá štdrý veer kníže maršálek Jií z Lob-

kovvicz. Do Vodan letos jist nepojedeme . .

.

trojice starých, dobrých pátel — Herites,

Mokrý, Zeyer — už tam není ... a vzpo-

mínky jsou tak truchlivé, že bych je nerad

tak živ obnovoval ...»

Venku padá sníh .... v kamnech vesele

praská ohe. Ani jsem netušil, že básníka do-

stanu do živého proudu vypravování. Snad
ho ta procházka jal<o chrám velebným lesem

tak milounce roztesknila.

A už vypravuje svým milým, srdeným
hlasem

:

•Pokud jsem žil pod rodnou stechou, nikdy

jsme neslavili svátk vánoních se stromkem

;

dlo se sice všechno slavnostn, ale jedno

duše. Když byl upraven štdroveerní stl a

dvr byl v dokonalém poádku — smetíka
na nm nesmlo býti — podlil otec pede-
vším všechna domácí zvíata: kon, krávy,

psa a koky štdroveerní výslužkou : dostala

ode všeho, co pipraveno bylo pro domácí lid

;

jádra oechová zastrkávali jsme do housky,

pro zvíátka urené. Otec s matkou vyšli ze

stavení a ubírali se v jakési slavnostní nálad
do stáje, podlovat nmé tvory.

Teprve když se vrátili do svtnice, sedli

jsme si . . . všichni . . . kdo byl ve stavení,

za stl a po otci a po matce bral si každý,

co chtl a pokud bylo na míse. Pišel-li ci-

zinec — byl srden uvítán a zasedl s námi

ke stolu.

Po veei bývalo u nás živo. Picházeli

mnozí ze sousedství na besídku. Vypravovaly

se rozmanité poháJky a píhody a ekalo se

na plnoní slavnostní mši, na kterou šel kde

kdo — jen matka zstala doma a modlívala

se ve svtnice. Bylaf evangelická a chodila

vždy ped tím na velký p itek do evangeli-

ckého kostela bud do Prosee neb do Krouny
a nikdy nezapomnla zastaviti se v rodném
mlýn šilinkodolském u s\ého bratra, mého
strýce Josefa, jenž ji provázíva! do l^rosee

asto chodíval j'^em s maminkou já. Na pl-
noní chodívali jsme velice rádi a tuze jsme

se na ni tšívali. Nemohl jsem se ani nabažiti

pohledu na svého tatíka — byl statené, vy-

soké postavy — když s kaditelnici v ruce,

v náležitém, dstojném rouchu, pisluhoval

pi oltái, k emuž od pana faráe bývali vy-

bíráni nejváženjší obané v msteku.
Po mši, jež svými pastýskými písnmi ui-

nila na nás pokaždé hluboký dojem, ekával
jsem na otce, jenž mne za ruku vodíval nebo

po špatné cest zakostelní v náruí nosíval.

Na štdrý veer nebývalo u nás, nemám-li

na mysli jablka, oechy a kus marcipánu,

žádného obdarování — to stávalo se až o sv.

Mikuláši, a když jsme se vyptávali, pro u nás

není vánoního stromeku, jako v rodinách

úedník Thurn-Taxisských, z bavorského

ezná pišlých, íkávala naše matika, že je

to zvyk nmecký, ovšem že hezký, ale u nás

že slavíme sv. Mikuláše po zpsobu slovanském.

Když pak jsem byl v Praze na studiích,

vídal jsem už vánoní stromeky, ale vánoní
slavnosti se stromkem jsem se nikdy ne-

súastnil; jezdíval jsem na svátky dom
s bratrem Bedichem a s rodáky rychm bur-

skými.
První stromekové vánoce slavil jsem až

v Písku, kam jsem pišel jako supplent na

první, úpln eskou reálku. Býval jsem tu zván

do rodin a tu mn jednou Ježíšek — byl jsem

hostem v rodin zesnulého místodržitelského

rady Urbana — položil pod vánoní stromeek
skvlý dárek, úplný eský exemplá .Shakes

peara ve skvostné vazb. V dom pítele pana

Gustava z Low, nyní plukovníka v. v., byl

jsem zase pekvapen podarováním nkolika

krásných alb dússeldorfských umlc.
ím mohl jsem se revanžovati já, supplent

se 420 zlatými . . . Leda knížekou svých bá-

snických prvotin ?

Teprve když jsem se oženil a v jednom

dom s milým, žel už dávno také zvnlým
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švakrem Ant. Sochorem, ondy editelem reálky

v Plzni a tenkráte mým kollegou, spolené
pebýval, poali jsme stavti stromeky. Jemu
do rodiny pibyly dítky Zdena a Vladimír, mn
Jarmilka, jež záhy zemela a Liduška, jež mi
na vždy odešla, když jí byly tyi roky.

Zdena Sochorova, o nco starší mé Lidušky
a Vladimír, s ní stejného vku, byly jako dti
jedné rodiny a my je všechny mli rádi. Zdo-
bívali jsme jim stromeky a já s milou svou
ženou pipravovávali jsme dva — jeden naší

drahé, nezapomenutelné Jarmilce na hrobeek,
druhý pro naše potšení, naši rozmílou a roz-

tomilou Lidušku.

Na ty chvíle, když dti poprvé stromeky,
zatopené záí svtel, spatily, nikdy nezapome-
iieme. Nevím a nemohu íci, í radost ze

stromku byla vtší, zda-li ddekova a babi-
ina, i dtí nebo-lí naše? Ach, pi vzpomínkách
na ty doby posud srdce krvácí a oi se za-

lévají. Stromeek pro naši mrtvou Jarmilku

nosívali jsme ješt ped veeí na její malý
ríívek, kde jsme svtla rozsvítili a za ni se

pomodlili.

Zprvu se nám lidé, když nás vídali putovat

pes most Otavy s ovšeným a zdobeným
stromekem na svaté pole, smávali — ale po-

zdji nás mnozí napodobili a dnes je o štdrém
veeru náš hbitov plný stromkv a svtélka
záí na všech stranách, i v tch nejztracenj-

ších zákoutích.

Ale bda ... i Lidunka nám odletla na
vnost a my osieli nadobro. Nikam jsme
nešli . . . ani u Sochorii jsme nebylí, abychom
svým smutkem ani jim ani dtem jejich radost

nekalili. Tenkráte potšil nás návštvou básník

Antonín Sova, tenkrát student gymnasia píse-

ckého, jenž nevím už z jaké píiny dom
nejel. Chudák . . ml to asi smutný štdrý
veer u lidí, zdrcených ztrátou jediného, po-

sledního dátka, pedrahé naší Lidky ... ale

dík jemu . . . aspo nás ponkud potšil . . .

Nedlouho na to pišel si andl smrti také

pro Lidušina spoleníka a druha, Vladimírka

Sochorova, jenž položen do hrobu Lidušina.

A potom jsme se ženou, neteí Zdenou a

se švakrem zdobívali spolen stromeek pro

naše drahé mrtvé a když jsme se vracívali ze

hbitova, prvnímu dítti, jež jsme potkali, po-

vdli jsme o stromeku a ekli mu, aby si

všechno, co na nm najde, vzalo. Nkdy si

odneslo všecko všudy, i stromek.

Když rodie mojí ženy rozžehnali se se

svtem a švakr mj stal se editelem reálky,

slavívali jsme vánoce stídav v Plzni a v Písku

u nás. Z našich dtí zstala jen Zdena. .Ale

a jeli jsme do Plzn, a plzeští k nám do
Písku, nikdy nezapomnli jsme na naše hro-

beky a rok co rok putujeme za nimi s vá-

noním stromekem. Bez toho bych neml
úkoje a dokud budu živ a zdráv ... na cestu

na svaté pole s vánoním stromekem pro ty

naše andlíky nikdy nezapomenu.

Odpoledne, ped soumrakem, jenž uvidí

svtla na vánoních stromcích, vycházívám
do lesa a vzpomínám na všecky drahé duše,

jež mi odešly na vnost a rozprchly se na
všechny strany.

Hodinu, dv, bloudím v lesích . . . zdá se

mi, že jsem ve chrámu Pán a šelest zní mn
v duši jako modlitby.

\'áno;e, radostné Vánoce,

le mn v nich smutno až U plái,

v úvalech smutku ztemnlých
dumavá duše má kráí;
v úvalech smutku samý stín.

všude jen závje chladu,

pede mnou šero mátožn . . .

tajemný nkdo jde v zadu

Vánoce, radostné Vánoce,

myšlenkv v daleku bloudí,

u nohou skoná svtélka
k sob je vábí a loudí

:

záí jich cesta jasní se,

trávy jsou posety rosou,

vzadu se za mnou kmitá lesk,

jak by tam kdos smýkal kosou . . .

Vracím se dom ... za chvilinku pjdeme
na svaté pole s vánoním stromekem pro ty

naše andlíky . . .
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DK. JOS. ŠTOLBA: V

Americký umlec v Cechách.

Brandýs nad Orlicí, na jehož krajináské

a jiné pvaby poukázal jsem v ísle mi-

nulém, skytá arci v zim zcela jiný obraz

nežli za léta. Letní hosté a zajímaví cizinci

dávno ho již opustili, byty jejich jsou zataraseny

okenicemi, domorodci poítají u teplounkých

kamen s líbezným úsmvem, co jim léto

vyneslo, a v ulicích,

kdysi tak živých, ti-

cho až píšerné.

Ale v jedné z tch
pkných vili jeden

letní byt letos ne-

osiel. Chystá se v

nm stráviti^vánoce

poprvé v echách
umlec, cizinec, jenž

trávil je doposud
vždy jen v Americe
aneb na evropském
jihu; umlec, jenž

vru je toho hoden,

abychom o nm bliže

promluvili.

Asi ped 4 roky
zavítal do Brandýsa
tento muž, jejž mimo
mistra Ondíka dlou-

holetého, poloused-

lého navštvovatele
Brandýsa, neznal ni-

kdo. Pijel jsa churav,

pes odpor svého lon-

dýnského lékae, jenž

varoval jej naléhavé

ped drsným podne-
bím eským, aby na-

lezl ozdravní ve

svžím vzduchu
brandýském, a byl

provázen chotí a dce-

rou. Pišel s daleka,

až z Paíže, a usadil

se tu na delší dobu.

A ponvadž cítil, že

se vihledé zotavuje. pišel opt a opt, až

prodloužil pobyt svj na dobu mnoha msíc.
Jedni tvrdili, že je — truhlá, jiní, a to

prozíravjší, kterým bylo známo, že paížští

truhlái nemají dosud ve zvyku, jezditi na léto

práv do Brandýsa, že je malí. Prvjšímu tvr-

zení nasvdovalo, že sthován kdysi do jeho
bytu truhláský stolec se spoustou nejvybranj-
ších nástroj a rzných dev, druhému, že

piváženy tam napnuté i nenapnutá rámy veli-

kých rozmr a že naopak zase dodávány

na dráhu ohromné, ploché bedny, co nejlépe

na dalekou cestu vypravené.
Avšak mimo rodinu Ondíkovu a nkolik

málo vyvolených nevdl uritého nikdo nic,

a nikdo toho konen také nedbal. Bodrým
domorodcm stailo úpln, že distinguovaní

cizinci utrácejí v rodném jejich mst své po-

ctivé peníze, a letní

hosté dbali jen sebe

a svého tlesného
prospchu.

Zvláštní náhodou,
jejíž podrobnosti sem
nenáležejí, iseznámil

jsem se s chotí a s

dcerou cizincovou.

Prokázal jsem jim

opt pouhou náhodou
nepatrnou úsluhu, a

když dámy za opt
nahodilé návštvy \-

mém byt seznaly,

že mám celou adu
originál, které ne-

málo je zajímaly, do-

tkly se toho, že man-
žel, resp. otec jejích

jest malíem, a po-

zvaly mne a ženu
mou tak roztomilým
zpsobem, abychom
je v Brandýse na-

vštívili, že nebylo

možno, pozvání to-

mu nevyhovti.
Byli jsme pijati

s vybranou, ale srde-
nou zdvoilostí a po
chvíli stáli jsme tvá-

í v tvá elegantní-

mu, štíhlému pánu,

jenž pedstavoval se

Ch. G. Dyer. nám jako Charles
Gifford Dyer.*)
Neobyejn inteli-

gentní tvá pán Dyerova, jeho duchaplné, by-

stré a pece nžné oko a jeho nenucené, srdené
chování, jež prozrazovalo muže z nejlepší spo-

lenosti, upoutaly arci nemálo mou pozornost,

a za nedlouho byli jsme spolu pohíženi v roz-

hovor, jenž zaboil, rozumí se, ihned k umní.

"Vaše dámy,« pravil jsem konen k nmu,
• mi sdlily, že máte zde nkteré ze svých

obraz.

«

*) ti : érls Giford D-ijer.
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• Mám nSco málo — arci ne úpln ješté do-

koneného," odvtil klidn. ^Zajímalo by vás,

to vidti?" — tázal se pak beze všeho upejpání

A již uvádl mne do své pracovny.

Nevelký, podlouhlý pokoj o jednom okn
proti dveím, z nhož odstranním okenního

kíže docílil jediné svtelné plochy, s druhým
oknem na konci, jež zakryto jest hustou opo-

nou. U prvjšího okna malíský stojan, pod
oknem krásné pracovaný brus z lípového

deva, za stojanem prostá postel, proti posteli

truhláský, již zmínný stolec s bohatou sbír-

kou nástroj, a na všech stranách plno na-

pnutých pláten všech rozmr, ale lícem

kyklopské zdi, jež kdysi s pravé strany je-

višt uzavírala, a jejímiž etnými, zakulacenými
okny slunce ozauje hoejší stupn di-

vadla. Po levici pustý kraj stoupající nenáhle
k zíceninám Parthenonu, a za ním temna
modré nebe, jež chví se takorka v palivém
žáru slunce a arovn odráží se v mramoro-
vých partiích obrazu. Jaký to klid v kraji

tom, nerušený ani nejmenší stafáží, jaká

hloubka, jaký vzduch. .A to hýení barev
v plné slunení zái a pece jak vše pravdivo,

jak vše delikátn naneseno, jak arovn sla-

dno — uinná, srdce jímající elegie, která

vypráví o dobách dávno minulých, o dobách

Ch. G. Uyer: Riva dei Schiavoni v Benátkách.

k stnám piklopených, dále plno knih a plno

novin.

Tedy atelier více nežli prosté, atelier naho-

dilé, jak je jen v malém msteku v najatém
byt sestrojiti lze, úpln arci rozdílné od ped-
stav o atelierech moderních mistr, všemi mož-
nými zvláštnostmi, starožitnostmi, perskými
koberci a cizokrajnýmí výrobky vyzdobenj^ch.

Chvíli prohrabával se v plátnech, a v nej-

bližším okamžiku pomáhal jsem mu upevniti

ve velikém rámu na stojane obraz rozmr
znaných.

.'\ hned první obraz tento uinil na mne
hluboký dojem. Kus starých Athén ! V popedí
velkolepý amtiteatr O dei on, v dolenních mra-
morových partiích výborn dodnes zachovalý,

jejž Herodes .'Ktticus, slavný a bohatý ecký
eník a miláek císae Hadriána, v II. století

po Kristu v pamt své, vinou jeho zemelé
choti Kegilly co nejnádhernji pro 6000 divák
byl vystavl, jediný ecký amiiteatr, který kryt

byl cedrovou stechou, se zbytky ohromné

skvlých, o Mobách, jež kladly 'základy ku
vzdlanosti svta.
A druhý obraz.

Za záplavou stromoví,'na niž kladou se již

stíny veerní, vypíná se pyšná Akropolis se

zbytky Parthenonu. Na nejzazším obzoru po-

slední, ostré záchvvy zmizevšího již slunce,

a nebe nad ním v barvitosti úžasné sice. ale

pravdivé a ím výše tím temnjší. Vše jest

tak tajemné, jako nadechnuta — zaaro-
vaný kraj, který chystá se ku spánku, který

již usíná.

.A zase jiný obraz.

Leukadská skála, s které pro nešastnou
lásku vrhla se v propast nejslavnjší básníka
ecká, Sappho. Po pravé stran píkrá ta skála

s temnou jeskyni na úpatí, ozáená v hoej-
ších ástech svých paprsky zapadajícího slunce,

a dole již v temnot se tratící, a po levici

nekonené moe, z pedu temn modré, dále

pak v nepopsatelném odlesku slunením, splý-

vající na obzoru s oblohou. Ty vlny, plné ži-
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vota, jako by útoily na nezdolnou tu skálu,

jež petrvala vky, a slunení paprsky, jako

by ve zmírající touze naposledy líbaly temeno
její, jež povst spojila s jménem ženy po-

mlouvané a velebené jako málo které.

A nj'ní rázem penáší nás šttec umlcv
pes moe to do královských Benátek. Ale

ne ten stereotypní pohled na Dožv palác,

na Prokuracíe a na Chrám sv. Marka. Do
plného života Rivy dci Schiavoni uvádí nás,

do rušného toho pílivu a odlivu lidských

bytostí, lodí, kocábek a gondol, jemuž za

úchvatného osvtlení zadní ást Dožova pa-

láce a tém Campanilly, kdysi tak pyšné,

tvoí s pravé strany karakteristické pozadí,

kdežto v levo za nevaln rozerenou hladinou

benátské laguny v mlhách se tratí rozkošné

obrysy chrámu Maria de la Salute.

S jak vzácným pochopením, s jakou pravdi-

vostí a s jakým mistrovstvím v barv i kresb
jest vše vrženo na plátno, s jakou láskou ma-
lována jest každá podrobnost, aniž by byla

vtíravou, a jak promyšleno vše, eho šttec

Dyerv se chopil. To nejsou pohledy k vli
tomu malované, aby poskytly krásný obraz,

ne, to jsou odrazy nadšeného, vnímavého
nitra, jež vnoilo se v kraj, v jeho krásu,

v jeho život, v jeho svtlo, v jeho djiny a

v jeho sny. Ped obrazy tmi jsem chápal, co

to znaí, když umlec procítí a prožije díve
vše, co vidí, a pak teprv maluje pln nadšení,

co prožil, co cítil. A nyní taícé byl jsem si

vdom, že Charles Gifford Dyer pes to, že

jest širším kruhm na kontinentu tém úpln
neznám, pes to, že ani Muther ve své »Ma-
lerei des XIX. Jahrhunderts* o nm se nezmi-

uje a že jedin »Ottv Slovník Nauný*
v ad malí moderních ho nepehlédl, jest

umlcem vzácným, umlcem vyvoleným, uml-
cem pravým, jenž útoí na duši pozorovatele

a zmocuje se jí rázem.

A tak jako jest umní Dyerovo neobyejné,
jest i život jeho zcela jiný, nežli život

umlc jiných.

Dyer narodil se r. v Chicagu. Otec jeho,

Honorable*) Volney Dyer, sloužil jako mimo-
ádný americký ministr v rzných státech

evropských a pi)al na oO rok ped vypuk-
nutím války Jižních .Stát proti Severu praco-

vati s celou adou pátel, mezi nimiž nalézal

se zejména také Lincoln, pro zrušení otroctví.

Založili za tím úelem zvláštní list »Ne\v Na-

tional Aera*, v nmž vedle politických lánk
pinášeli také tení zábavné, úelu jejich slou-

žící. A tu jednoho dne zaslala jim mladá spi-

sov.-itelka Harrict Beccher .Stowe po-

átek románu, jenž sliboval pro úely jejich

") Honorable jest titul každého ministr.i a senátora

amerického a rovná se asi naší excellenci.

mnoho. Román ten nazýval se "Uncle Tom's
cabin» (Chatr strýce Torna), táhl se listem po

18 msíc a docílil úspchu tak ohromného,
že pomohl myšlénce osvobození otrok více

nežli cokoliv jiného.

Mladý Dyer strávil dtská svá léta v .Ame-

rice. Když mu bylo 12 rok, poslali jej s ji-

nými mladiky do Drážan a do Janova, hlavn
proto, aby nauil se cizím eem ; za-

adili jej ve 14 letech do mariny, kdež strávil

v nejpilnjším studiu jako kadet 4 roky, po-

slali jej znova do Evropy na další studie a

ustanovili jej s 21 lety americkým konsulem
v Bristolu, jenž byl tehdy nejdležitjším bo-

dem pro anglický obchod s .'\merikou.

Nový konsul neml ani zdání o tom, jaké

jsou povinnosti konsula. Ale to mu nijak ne-

vadilo. S energii ist americkou prohlédl si

nejprve svj konsulát a objel pak veškeré

menší konsuláty v Anglii, které byly podí-
zeny Bristolu. Shledal, že vtšina podízených
konsul jsou darebáci, sesadil je, ustanovil

nové a zreorganisoval celý úad ten tak d-
kladn, že asi po 4 letech poslali jej jako ge-

nerálního konsula a diplomatického agenta do
Bejrutu, aby i tam uinil poádek

.Avšak ani námonictví ani diplomacie ne-

byly pravým jeho povoláním. Od nejútlejšího

mládí byly tužka a pozdji šttec jeho nejza-

milovanjším nástrojem, každou volnou chvíli

trávil v obrazárnách, vše co zajímavého vidl

kolem sebe, vše usiloval zachytiti na papíe
— zkrátka, stal se diletantem, jenž neml jiné

touhy, než státi se malíem
Avšak tu narazil na nepemožitelný odpor

otcv. »Bu námoníkem, diplomatem nebo
vojínem, « pravil tento k nmu, »maluj si pi
tom jak ti libo, ale malíem nebudeš. Gentle-

man mže obrazy malovat, ale nesmí je — pro-

dávat."

Ale stará excelence nepoítala s matkou
svého syna. Paní Mary Luisa byla dáma ve-

lice jemného cítní, vysokého vzdlání, nad-

šená pro umní, zejména výtvarné, a pokou-

šela se i sama v malb. Rozumí se, že s ne-

malým zájmem pozorovala probouzející se

talent svého syna, a že ho povzbuzovala a

v touhách jeho podporovala. A když pak shle-

dala, že touhy ty jsou stále mohutnjší, a že

syn její cítí se více umlcem nežli diplomatem,

darovala mu ze svého jmní tolik, že mohl
smle svléknouti frak generálního konsula, a

rozjeti se pímo do Paíže, do msta svých

umleckých sn.
Zde vstoupil do atelieru Jaquessona de la

Chevereuse a zstal pldruhého roku jeho

žákem. De la Chevereuse byl, jak Dyer vy-

pravuje, výborným uitelem. Prohánl žáky

své pesným kreslením, jež považoval arci

vším právem za základ pro malíe pedle-
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žitý, perspektivou a jinými nutnostmi malí-
ského umní, a neslevii nikomu a nikdy ani

toho nejmenšího. Kladl svým žákm vždy
na srdce, aby neustále pracovali. Když cítí,

že netší je práce jedna, musí se chopiti

práce jiné, musí kresliti, konstruovati, barvy
míchati a malovati, jen aby nezlenili, nebo
umlec lenoch nepivede to nikam. A pi tom
bylo vždy jeho zásadou : Tart de peinture con-
siste en deux choses: savoir peindre et savoir

s'arreter.« (Umní malíské záleží ve dvou
vcech : umt malovat a umt v as pestat.)

S upímnou vdnosti vzpomíná ho Dyer
dosud. Nauil se u nho mnohému, zejména
ale pesnému kreslení.

také umlcem pravým, umlcem hlubokým.
Z doby této má zajímavou památku na
Knuptera: malý, ale výborný portrét svc choti,

jediný snad portrét, který Knúpfer kdy ma-
loval.

V Benátkách spátelil se Dyer s Ludvíkem
Bassinim a s Petenkofenem, kterého pozdji
uvedl do Mnichova.

Petenkofen byl zvláštním malíem. Maloval
malý obrázek teba ti léta a nejvíce bál se

malovat vzduch. Tvrdil stále, že to nikdy
nedovede, a proto také vzduch je na všech jeho

obrazech vždy slabší nežli vše ostatní. Peten-

kofen na svých obrazech stále opravoval a

nebyl s nimi nikdy spokojen.

^1
.^1.

^^^^ 'i li-Tm,-7-y;<i.^> ^«^

Ch. G Dyer: Akropolis.

Avšak mladý Dyer puznal záhy, že neui

dobe tomu býti žákem, jenž cítí v sob dosti

síly vlastní. Opustil atelier svého mistra, stu-

doval velké mistry staré i moderní, šel na ti

zimy do íma, pak na delší dobu do Benátek
a konen do Mnichova, .^le nemaloval posud
žádných obraz, studoval jen do nejmenších
podrobností, jak malují jiní, dlal pokusy, dlal
experimenty, ale ponvadž vše bylo mu jen pr-
pravou, niil zase veškeré pokusy své. A pi
tom vyhledával styk s vynikajícími umlci.
Tak k. p. v Mnichov spátelil se s Lenbachem,
s Pilotym a zejména také s naším Knúpferem,
jenž byl žákem Pilotyho.

Zajímavý jest úsudek Dyerv o Knúperovi.
Považuje ho za jednoho z nejnadanjších
umlc, jehož náhledy o umní, o literatue

a o život jsou neobyejn jemné, aristokra-

tického jeho ducha hodné. Kdyby Knupfer
nebyl se stal malíem — tvrdí Dyer, byl by
se stal najisto umlcem v jiném oboru, ale

První obraz, ku kterému Dyer se konen
odhodlal, byl pohled do nitra chrámu Sv.

Marka v Benátkách. Usedl vždy v uritou
dobu na své místo v chrám tom a maloval

lu po plných sedm msíc na jediném obrazu

tom. Navštvovatelé chrámu okukovali jeho

práci, ale Dyer nikoho si nevšímal.

Konen však nemohl více nepozorovati,

že jacís dva neznámí mu pánové picházejí

asto k jeho plátnu a že vždy velice živ a

se vzácnou znalostí vci o práci jeho debatují.

Konen jednoho dne se mu pedstavili

jako Bassini a Petenkofen, pozvali jej do Caffée

Florian v Nových Prokuráciích, a poali ped
ním o obraze jeho debato\'ati. A debatovali

o nm tak, že bylo to Dyerovi zdrojem vzácného

pouení, a že jen z pouhého poslouchání vy-

získal mnoho.
A již tento první jeho obraz založil umleckou

povst Dyerovu. Byl vystaven v Mnichov,
v Paíži a v Londýn, byl prodán za 10.000
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korun, pak poslán do Ameriky, kdež byl opt
vystaven a nalézá se dnes ve sbírce známého
millionáe Morgana.
Dyer jal se nyní malovati celou adu obrazu

z Benátek, z Verony a z Neapole, a to vždy
jeden obraz velký a vedle toho nkolik malých.

Ale nehledal zajímavé pohledy nebo partie,

nýbrž vždy jen vlastní karakter koutu nebo
místa, které jej zaujalo. A byl velice šasten.
První obraz otevel mu svt tak, že vše, co
vymaloval, ihned také vždy prodal. Ale záhy
upozornili jej Bassini, Petenkofen a jiní pátelé,

pozdji získaní, že prodává píliš lacino, že musí
žádati mnohem více, ponvadž mnozí lidé

posuzují obrazy jen dle toho, za jsou. A jeho

obrazy že jsou práv tak dobré jako obrazy
malí, kteí žádají za n ceny nepomrn
vyšší. Dal si tedy konen íci, zdvojnásobil

ceny své a — výsledek byl pekvapující ; Ame-
riané a .'\ngliané se o n pímo drali.

Osmnácte rok prožil Dyer v šastných
tchto okolnostech. Usadil se v Paíži, za-

jíždl vždy na delší dobu do Benátek, do
Mnichova, do Drážan, do íma a do Lon-
dýna a vstoupil v stálé pátelské styky s nej-

slavnjšími zástupci umní malíského v Evrop.
Rozumí se, že styky jeho s americkými

pátely, jichž ml velice mnoho, nepestaly, a

tu každou chvíli naskytla se otázka, pro
nemaluje ecko, o nmž mnozí z nich pímo
blouznili. Tázali se tak zejména a neúnavn
Hellénisté z amerických universit, mezi nimiž
ml mnoho pátel z mladých dob. A aby do-
dali mu k tomu chuti, pozvali jej, aby zajel

s nimi k Olympickým hrám, jež práv zase
byly v život uvedeny. Vydal se s nimi do
velebeného ecka, ale zstal s poátku chlad-

ným. Objíždl ve vlastní neb najaté yacht
' nejprve behy, projíždl zemi komo kížem
krážem, putoval pšky tam, kde nemohl po-

užiti ani kon ani osla, a ponenáhlu teprv po-

alo mu svítati. Poznával nejen kraj a lid, ale

zahloubal se do jeho politických a kulturních

djin a hlavn do umní eckého tak, že na-

lézal konen ecko ješt vábnjším nežli Be-
nátky, které až posud nepouštly jej z tajem-

ného svého kouzla. A tu poal vrhati na papír

a na plátno rzné studie, niil je a rtal znova
a znova, až konen vznikla v nm myšlenka
vylíiti umlecky a charakteristicky vše, co
vidl okolo sebe, avšak v souvislosti s minu-
lostí, tedy vtliti v obrazy duševní svou ná-

ladu, kterou vše to v nm vyvolalo. On poal
cítiti, že vše to, co kolem sebe vidí. k nmu
mluví, a ml za to, že mluv té rozumí. Nej-

slavnjší Hellenista anglický, Sir Henry
M a i n e, tvrdí, že dkujeme ecku za vše, co
jsme a co máme, vyjímajíc >slepé síly pírody*.
Dyer poal ponenáhlu hledti na í^ecko skoro
oima Mainovýma a pišel k poznání, že adou

asi .30 obraz mohl by snad podati charakte-

ristický pohled na celé Kecko. Poal s .'\the-

nami — jak ostatn zcela pirozeno -- dotkl

se všech význaných krajin a kout eckých,
jež zvlášt vynikly v život národa a v jeho

djinách, poal tíditi, vyluovati a znovu za-

radovati, až ml ideu celku v hrubých rysech

ped sebou. Pak teprve konal na míst samém
nové, podrobné studie, a to ku každému
obrazu vždy studií nkolik. .Strávil v Kecku
po tyi roky vždy tyi až šest msíc, studoval

a nartával krajiny vybrané za nejrznjšího
osvtlení v rozdílných msících, vyjma v srpnu

a v záí, kdy v ecku vše jest vyprahlé a

jako vypálené, až konen po neúnavných,
dlouholetých pípravách rozhodl se o celku

a o jeho jednotlivostech.

Ale ješt ne definitivn.

Nyní teprv dopsal všem tm americkým
pátelm, kteí k vci té byli dali podnt, a do-

psal také vynikajícím Hellenistm evi'opským,

líe jim vedoucí myšlenky své. A když došly od-

povdi, prostudoval je, doplnil neb opravil jimi

myšlenky vlastní, zaslal náhledy jednch k uvá-
žení druhým, až zdálo se mu, že docílil poad
bezvadný. A toto rozhodnutí své sdlil zase

všem, s kterými se byl radil, a když pe-
vážná vtšina jich vyslovila svj souhlas,

uinil rozhodnutí konené. Oznámil to svým
pátelm americkým s tím doložením, že
jest nyní ochoten namalovati obrazy ty,

avšak jen pro nkterý vynikající ustav vdecký,
kde byly by pohromad v jediné veliké, vhodné
síní a pístupny bezplatn celé veejnosti, aby
každý, kdo by pro vc ml zájem, mohl zde
studie a pozorování svá konati.

.S americkou rychlostí došlo nkolik poptávek,

jaká by byla cena celé série, v jaké dob by
ji chtl vymalovati atd., a když odpovdl,
obdržel nabídky university washingtonské a

nkolika bohá americkj^ch, kteí celou sbírku

zakoupiti chtli pro nkterý ústav veejný.
Universita ho spolu pozvala, aby pijel do
Washingtonu a pedložil a vysvtlil své návrhy.

Zajel tam, pedložil a vyložil vše, a za lU,

pravím devatenáct minut, tedy zase s rych-

lostí jen v Americe možnou, uzavena byla

smlouva, že dodá universit ticet onch obraz
za úhrnnou cenu 9000 liber šterlink, tedy za

218.000 korun, avšak s tou výslovnou pod-

mínkou, že sbírka nesmi býti nikdy zcizena

a rozdlena, a že za každý dodaný obraz po-

ukáže se mu ihned obnos 300 liber. Na uritou
dobu dodání Dyer nepistoupil, nebo prohlásil

spolu, že umlec nikdy nemžu se zavázati,

že nco do urité doby najisto namaluje.

Bhem šesti týdn vrátil se zase do Evropy
a ped nkolika roky poal s prací do opravdy.

Do dnes vymaloval a zaslal do Washingtonu
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již 14 obrazu a doufá, že do dvou až tí rok
dokoní i ostatní.

Vedle cyklu tohoto maluje Dyer stále také

obrazy jiné a zanáší se již také myšlenkou
na nový cyklus i^ecký o dalších 30 obrazech,

k nimž pipojiti se má pt obraz ze Sicílie,

za kterýmž úelem chystá se již zase do
ecka.

Ale jak Dyer maluje. Pracuje s železnou

pílí, není však nikdy s prací svou spokojen.

Nežli s prací zapone, sestaví si celý obraz

v hlav do nejmenších podrobností, z toho

vzniká jeho tvrzení, že co namaluje, neodpovídá
nikdy jeho skvlým pedstavám. Opravuje ne-

ustále a zhusta nií obrazy z velké ásti již

hotové, ponvadž ho nijak neuspokojují.

Dyer vystavoval zídka. Ponejprv vystoupil

ped mnoha lety v Londýn, pak v Paíži,

ve Florencii a v Benátkách, ale vždy jen

s jednotlivými pracemi. Teprv asi ped 4 roky
ml v Londýn první svou soubornou výstavu,

kterou uspoádala londýnská Fine Arts Society.

Vystavil 43 malých, nejvýše 40 cm. dlouhých
pastel, jichž pedmtem byly vesms studie

svtla a vzduchu v Benátkách. Výstava ta do-

dlala se velikého úspchu, který se jevil ne-

jen ve velice píznivých referátech v Atheneu,

v Times, Standard, Academy, Glasgow Herald

atd., ale zejména také v tom, že jsouc usta-

novena pvodn na 1 msíc, protáhla se ná-

sledkem stálého návalu navštvovatel na_ ti

msíce, že veškeré obrazy byly za krátkou

dobu po 500 až 1000 korunách prodány a že

došla ho taková spousta objednávek dalších,

že jim ani vyhovti nemohl.

Obrazy z eckého cyklu vystaveny nebyly,

a vyhradil si Uyer, že se tak nesmí státi díve,

dokud cyklus celý dohotoven nebude.

Hovoiti s Dyerem o tom, jak hledí na umní
a na umlce, naslouchati prostému jeho, ale

vroucímu a každým slovem jímavému líení

jeho, jak dkladných a hlubokých podjal se

studií, nežli se odvážil státi se malíem a ja-

kých duševních boj prožil, nežli pesvdil
sama sebe, že má také právo, jím býti, na-

slouchati jeho vypravování o bezetných tch
umlcích, s nimiž pišel do styku a mezi nimiž

jsou nositelé nejslavnjších jmen XIX. století,

jest opravdovou rozkoší. V tajemném ovzduší
prostého jeho atelieru naslouchali bychom do
bílého rána, do kteréhož není opravdu daleko,

když ubíráme se v pohostinném jeho dom
na lože.

A ten truhláský stolec v atelieru tom?
Když Dyer pišel poprvé do ech, churav

a tlesn seslaben, ml k naízení lékaov
choditi mnoho v erstvém vzduchu. Ponvadž
ale chze jej z poátku velice namáhala a za
špatné pohody vycházeti nesml, vrhl se, abv
docílil tlesného pohybu, na truhlaení. A dosud,
když je znaven prací duševní, pone ezati,

hoblovati, hladiti atd. a pracuje, jako by od
výsledku práce té závisela jeho existence.

Provedl již nkteré pímo mistrovské kusy
truhláského umní, zejména také zmínný již

brus, a pracuje nyní ve volných chvílích

o loce, která jednou plynouti má pod ame-
rickou vlajkou po tiché hladin Tiché Orlice.

Stálým sídlem Dyerovým jest Paíž, kdež
má velký byt a své stálé atelier. Druhý byt

má v Karlsruhe, kamž víží ho dlouholeté

styky se vzácnými pátely, a tetí v Brandýse
nad Orl., kamž pišel, aby nalezl tu zdraví.

Pozdraveno budiž msto Amose Komenského,
v nmž zdraví to skuten nalezl umlec ta-

kového zrna, jako jest Charles Giftord Dyer.
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VÁCLAV STECH:

Boccacciova ženitba.
Nová povídka lehkomyslnóho lovka.

yslím, že první dum v

slohu secessním v naší

ulici na pedmstí posta-

vila paní Lori Í-Iorpí-

ková Protože je to dá-

ma penzi podepená,
bylo na nm nové mó-
dy až bda. Lidé cho-

dili kolem novostavby
a chechtali se jako

o Sylvestrovské noci. Nerozumli tomu, co se

nyní žádá — zabednnci. Když si na to nkdy
vzpomenu, krím ješt te nad jejich slepotou

rameny.
Ale — upímn eeno — sám jsem nebyl

hned docela doma, když jsem tento typatrový
blázinec spatil. Ale pan stavitel všechno mi

vysvtlil. Ochotn, zdvoile a s píkladnou po-

drobností.

Te jsem s novým slohem tak obeznámen,
že bych mohl laikm dávat hodiny. Stavitel

mi vysvtlil vše, když jsem nepokryt doznal,

že mým oborem jsou jenom oleje, tuky, laky

a mazadla — ale že se dám rád pouit.

V novém slohu musí být vše jinak, než bý-

valo. Co bývalo, to je barok nebo staronmecký
vkus. Kostely jsou gotické — všecky — jenom
ty ne, které nemají špiatá okna. Tm se pak

íká, že jsou romantické.

Te se staví však jinak. Okna v ad,
s klikou a obyejnou tabulí jsou již z módy.

Te se dá okno, kam se chce — jedno

malé, druhé velké, to výše — to níž — místo

kliky nkde v kout knoflík — místo skla

barevné tabulky v olov — balkony místo do
ulice zasunou se do dom — na fai^adu kytky

z malty, njaké hlavy s pentlema, žádné ímsy
— to je dnes to nejnovjší. To se žádá — to

se platí. To je secesse.

Stavitel paní Horpíkové se mi piznal, že

ml sám z nového slohu trochu strachu, ale

když se ohlédl dkladnji po pražských novo-

stavbách, už vci rozuml. Nemá žádné studie

— je samoukem, mužem práce, vlastního bá-

dání — ale to platí více než ti techniky.

Každému Umprumáku se smle dnes již po-

staví — rate pece vdt, že »Um, prum,«
znamená umlecko-prmyslovou školu. Ta je

velkou zbyteností pro toho, kdo se umí na
svt dívat bez brejlí. Z knih a výkres stavt
se nemže — jenom z malty a cihel. Kniha
vtšinou lovka mate.

Pan stavitel novj>m domem paní Horpíkové
zvedl na pedmstí objekt, že se lidé až kižo-

vali — inu, Columbus ml také nesnáze, když
ekl, že je za moem Amerika.

Paní Horpiková na štstí neskrblila penzi.
Má jich jako tísek. Platila, že byla radost —
ekl to sám stavitel — a k takovým výrokm
se pece stavitel málokdy odhodlá.

Pi sklenice se mi piznal, že už mu dalo

skoro vymýšlení, na by ješt ml podat úet.
Ale o požádal, to dostal, V takové stavební

ráži byla jeho zákaznice.

Stavitel mne upozornil, že bych bydlil v novém
dom jako njaký vašnosta — paní je vdova,

dobrák — ta nebude partaje sekyrovat. Slovo
sem — slovo tam — do msíce jsem se už
díval z té secesse na Prahu,

Za ti nedle jsem vdl, že je paní Horpi-

ková ženská výborná. Trochu již v letech —
ale spoitelních knížek má více snad než tašek

na dom. A všecko jest její, Nebožtík prý byl

njaké budiž k niemu, Postonával — posto-

nával — pil jenom beky z lékáren a balil

se do vaty. Když naposledy škytnul, zjistilo

se, že dcera nemá na nic nárok. Všecko je

matino.
Ale matka se asi plácne pes kapsu, až bude

dceru z domu vyvádt. Bude toho však také

poteba. Je to stízlíek — v uzlíku by ji

lovk odnesl. Stvoeníko ubohouké, sla-

bounké — dlouho jsem ani nevdl, jaký má
hlas. Teprve když jsem tam zaal chodit denn,
ozvala se také ubožáek.

Totiž, abyph se piznal, paní domácí mi

padla do oka. Žádná mladice, jak jsem již po-

znamenal, ale ješt plná živobytí. Ženská jako

z houžví. V které tombole tu dcerku svou

vyhrála — ví Hospodin, Taková dkladná
matka. Nosí se podle módy. klobouk pod dva-

cítku nevezme na hlavu, a v kavárn - kam
chodívá v nedli podívat se na obrázky —
dává korunu propítného.

Šaty mají na co padnout. Snrovaka aby
mla ocelové obrue, ramena jsou jako po-

ádné kuželky — a pi tom všem dovede se

v pasu sepnout, že je radost vzít paniku
kolem boku. Figura pro potšení.

tyicítka není na ní k poznání. Frisura a

nové šaty dlají divy. Kdo má píliš ostrý

zrak, a se podívá na její secessní dm a

všimne si v salon široké pokladny. Hned
bude mít mžitky ped oima. A v tch mu
se tyicítky spadne dobrých ptadvacet procent.

Obchod s takovým rabattem není k zahození,

No — k emu dlouhých eí? Nechodil

jsem dlouho okolo té horké kaše, Zaranžoval

Wi



RONÍK IV. M Á J ÍSLO 15 a 16.

jsem vše opatrn a jednou za šera jsem paní

Ilorpíkové ekl, že bych si ji vzal.

-Sedli jsme vedle sebe na hedvábném chais-

iongu; její pravici jsem ml v obou svých
dlaních. Když neodpovdla hned, sesílil jsem
své vyznání hubikou. Vzala ji klidn, jako

bych to doplácel inži.

Pak pilíývia hlavou a ekla : Budiž — ne-

byla bych od toho. Ale co s Fanynkou ?

Optal jsem se jenom pokrením ramen.
•Nejdív musí být holka z domu — víme,«

ekla. »Nedlaio by to teba dobrotu — a pak

:

abychom mli vtší vli. A je dít zaopateno
— víme. Dokud to nebude, na kopulaci bych
nešla.

«

Zatrolená historie. Kdyby to^ byla ženská
— ale ono je to pimprlátko. lovk skoro

hledá na ní drátky, jak je ta osubka titrná

a ubohá.

Zase jsem nic neekl a jenom rameny kril.

»Máte pece známosti až až — sám íká-

váte, s jakými lidmi pijdete dohromady —
víme. No tak — promluvte s nkým — na
njaké tisícovce nebude záležet, jen když
holka bude v jistot. Ani o žádnou velkou
partii nestojím — víme — jen když to bude
trošku nco. Jsou lidé po kanceláích, kterým
by taková pomoc ženitbou byla strašn vhod
— no tak, najdte nkoho. Holka, když se

ustrojí a pijde do dobrého svtla, nevypadá do-

doccla nic zle —víme. A pak — pro operu by si

ji pece nikdo nebral. Dostal by ženskou
s pknou pomocí — mnohý lovk by za to

na holých kolenou dkoval — víme —

«

Matka mluvila už skoro jakoby dceru obha-
jovala ped soudem. Tak mne to dojalo, že

jsem jí dít zaal chválit sám. Všecky ctnosti

jsem na ní našel. .Mimo krásu — tolik sm-
losti jsem pece neml, abych i v tomto ohledu
lhal. Bál jsem se, že by mi pro takovou
ohavnou lež paní Horpíková vjela prsty do
oí.

Ale matka chválila nyní ješt více. ».A co

pak její vzdlanost není také kus kapitálu?

Deset let hraje piano — koupila jsem to

z Vídn za dvanáct stovek. A strašn moc
te. Samé takové velké knihy — takové Svto-
zory a jiné sešity — víme. Na básn je jako

posedlá. Má toho plné památníky — tuhle

jsem jí koupila jeden se zlatým oíznutím. To
pece je lepší pro muže, než aby myslila na
ofticíry.«

Te jsem zase já chválil asi pt minut. Pak
pišla k slovu opt majitelka doporuovaného
objektu: >To jsem sama ráda, že jste mého
náhledu. Tedy platí — nejdíve zaopatíme
Fanynku, a pak mže být naše kopulace —
víme. Takovýhle život do prázdna už se mi
znechutil. Vedle ženské má být muž. Vy jste

pro mne pán zpsobilý, dáváte na sob zá-

ležet — u mne je karakter vždycky pede
vším — z nás bude dobrý párek. Ale nej-

díve musí být holka z domu — víme.*

Pak se uskutenilo ješt nkolik hubiek —
ve vší poestnosti — a já putoval do schze
naší organisace.

.'\le šlo se mi tžce. Tenhle úkol byl pro-

žlukle nesnadný. Tohle zboží dostat do po-

hybu byla nehorázná otázka.

Prodal jsem svým šéfm šestnáct sud laku,

který byl už odsouzen vtéci do stoky, umí-
stil jsem v Chorvatsku náklad taninu v hnízd,
kde mli na nj továrnu, zpenžil jsem pohle-

dávku v Konstantinopoli, kterou dva .Arméni

a jeden ek nechtli ani zadarmo — ale do-

stat Fanynku za muže pokládal jsem za ko-

missi neuskutenitelnou.
Kdyby s naší mládeží byla e. Ale ono

je to samý sport te a samé furiantství. Každý
chce mít holku — to je pravda — ale aby
byla jako kytka, a jenom na as. Všecko to

chodí oholeno, nosí se to po anglicku, mluví

to nosem, kouí z lulek a v dvatech mají

stídavé hospodáství jako na farmách.

A ženit za nic. K emu také? Te jsou dv-
ata náramn pro emancipaci — kdo kope

mí nebo zvedá závaží, ten si mže vybírat

holky z publika jak u pernikác. Na jedno

kývnutí jich letí deset. A všecky pedem sou-

hlasí, že to bude láska bez konsekvencí. Já

vím, co vypravují ti naši namakanci z kan-

celáe, a co se íká mezi kontoaristkami

Abych tak k nkterému z tch oholenc
pišel s Fanynkou. On potebuje spoitelní

knížky — k smíchu. Jemu pokají všude a

pokládají si za est, když neplatí. .A ženská

otázka je pro nho rozešena — on si pote-

buje jenom vybrat. Co se nehodí, po krátkém

termínu se vrátí. Pohlavkoval bych tu mládež
— pohlavkoval

!

Myslím, že Fanynku neudám.

Zjistila se zvláštní vc. V dom paní Hor-

píkové bydlí básník. Až na pd ve vži,

kterou stavitel uzpsobil na atelier. Ale ma-

líi se nyní táhnou více do Holešovic ; njaký
msíc to bylo prázdno, až to najal pan Rulík.

Upozornila mne na nj domovnice.

Ale i kdo nete veršováni, pozná hned, že

je to znamenitý poeta. ervené oi, pizrzlý

vlas v nepoádku, vousisko k jedné stran,

odený havelok na hubeném tlíku, sedené
podpatky — byt na pd pod sklennou ste-

chou; básník!

Domovnice nad ním zalomila rukama a pak

vypravovala, jaká bída kouká z každého kouta

toho holubníku za komínem. Tuhle si ji poslal

za ti krejcary pro špek. To byla jeho veee. —
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Básník Rulík nešel mi z hlavy. Je to muž-
ský — to je nepopíratelno — což kdyby se

z nho dal udlat ženich. Nemám na aso-
pisy dost asu — proto jsem v literatue

trochu zpátky — ale pece jenom musí i ta

jeho práce dát njakou existenci. Za ti krej-

caiy špeku není mnoho, ale pece jenom je

to nco reelniho. Snad kdyby bj'lo do toho
více penz, dalo by se to njak zlepšit. Škoda,
že je to obor, kterému naprosto nerozumím.
Když však lovk nemu nerozumí, mohou

mu pomoci informace. A tu jsem si vzpomnl
na pana redaktora Brachvogla, se kterým jsem
sedávával kdysi v kavárn u Karla IV. On
psá\al do novin všeho druhu — ten by snad
mohl nco vdt o Rulíkoví. Hajdy za ním. —

Informací dostal jsem tolik, zeje strach, abych
se sám nedal do spisování. Rozumím tomu
nyní výborn.
Všecka literatura má dva odbory. Knížky

z jedné jdou na odbyt, a to je literatura špatná
— druhé nechce nikdo ani zadarmo, a to je

literatura výborná.
\' našem oboru je to ovšem naopak, ale

literatura je vc umlecká, a ta ovšem má
zcela jiné kontinuace.

Pan Rulík je slavný básník a píše vci vý-

borné. Má nkolik kamarád, a s tmi vydává
dokonce asopis. Redaktor Brachvogel chtl
mi jej ukázat, ale íšník zavrtl hlavou. Brali

to díve u Karla IV. — brali — ale nikdo se

po tom neptal. Pustili to tedy.

> Vidíte — vidíte!* ekl Brachvogl, a už jsem
byl doma. Je to list výborný, proto o nj
nikdo nestojí. Vidl jsem, jak podivné pomry
jsou v písemnictví.

Pak se mnou ješt asi pl hodiny redaktor
pohovoil, a já rozuml již literatue, že bych
se byl mohl smle pedplatit na njaký aso-
pis, kdybych byl blázen.

Jsou v tom sorty jako ve všech artiklech.

.A pan Rulík dlá takové vci, které teprve po
letech budou mít cenu. Pak prý se jeho verše
dokonce budou kupovat. Te mu to existenci

dát nemže, a proto písai u advokáta. Ale
až nabude jména, bude o jeho básn rvaka.
Mže to být brzy — také to mže trvati déle,

ale jednou pamtní desku na rodný domek
dostane.

To mi stailo. .S tím jsem šel k paní Hor-
píkové.

Opatrn jsem zaal. ekl jsem, že mne
chytila njaká báse. V kavárn jsem si jednu
z njakého týdenníku peetl — kratší ovšem
— a te jsem spustil o básních a básnících.

Musím se zadušovati, že jsem sám sebe
obdivoval, jak jsem v tomhle oboru ml úspch.
Když jsem se ve svém výkladu dostal

k tomu, že máme dokonce opravdivého bá-
sníka v dom na pd, a že by z nho mohl

být muž pro Fanynku, posedla zrovna radost

madam Horpíkovou. Pro láhev rýnského po-

slala hned holku do sklepa, a pak jsem dostal

hubiek jako kdybych byl svou domácí paní

vysvobodil nejmén od vojny.

Když mn rýnské poalo mást hlavu, po-

slala mne však opatrná matka dom. Skoro
myslím, že mne vyvedla. Ta osoba musila mít

zkušenosti

!

Druhého dne už jsem jednal s Rulíkem. .Sel

jsem zcela nestydat k nmu abonovat jeho

asopis. ekl jsem, že se mi zalíbila jedna
jeho báse — a básn že jsou moje živobytí.

Bez tch že bych nemohl snad dýchat.

Rulík vil všecko jako dvouleté dít. A strašn
se pede mnou vypnul. Pak poal pednášet.

Jeho básn pochopí teprve píští generace.

Namn však poznal, žejsem vnikl již do hloubky
jeho mysticismu. Tohle slovo jsem si pama-
toval, protože jim ve své ei náramn plýtval.

Pak mluvil o takových pošetilostech, že jsem
mu docela nerozuml .\le svdil jsem, jako

bych byl na ty jeho komedie professor.

\' tom chodit dovedu. Když vci neroz-

umím, mluvím hodn do koleka a nedokon-
uji vty. Jednou jsem tak spenžil v Krakov
kamarádovi vagón kilim. Nevdl jsem, co to

je, ale doporuoval jsem to, až jsem se sám
v duchu stydl. Ale prodal jsem ! Když mi
pak pítel vyplácel v Brn provisi, optal jsem
se ho, nezkazí-li se zboží v tom horku. A tu

jsem se teprve dovdl, že jsou to koberce.

Já myslil, že prodávám njaké zrno.

Také u pana Rulíka dobe jsem obstál. On
mluvil o svých básních divy. ím mén jeho

dílu se te rozumí, tím je prý pro nho lépe,

ponvadž pracuje pro píští generaci. Celkem
dlouhý termín, ale stará vína na píklad opravdu
mají lepší kurs. Je-lí to víno, co vyrábí, pak
je mu hej. Nabízel mi k ochutnání ze svých
verš, ale líznul jsem si jenom dvakrát. Dalším
zkouškám jsem se ubránil. Dal jsem se do
pospíchání.

Teprve na odchodu, mezi dvemi, jsem
ubezpeil básníka, že je mimo mne ješt jedna
duše, která s ním cítí jako já. Dcera pani

domácí.
Rulík mne po tchto slovech vtáhl zpt do

svého ubohého brlohu. Tak byl zvdav. A když
jsem opatrn nkolikráte prošlehl svou e ne-

jenom pochvalou sleinky, ale i ubezpeením,
že jednou dostane pkné tisíce, až se bude
vdávat, stal se z básníka hned zcela stízlivý

lovíek.
Musil jsem si sednout a povídat.

Tak byl v ohni, že jsem mohl smle i ia
to upozornit, že není Fanynka žádná kráska.

Rulík mávl rukou, že taková vc u nho ne-

rozhoduje.
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Na to jsem svou e zase pomazal medem
tisícovek, kterých má — jak jsem bez okolku
podotkl — paní matka tolik, že neví, kam
s nimi.

Básník te již jen hoel. Už docela nemyslil
na píští generaci — te pracoval jen pro sebe.
Už chtl být k domácím pozván, hned sli-

boval, že pijde teba dnes odpoledne na sva-
inu a teprve pi odchodu vzpomnl si na
své básnické zamstnání. Když jsem byl na
schodech, kikl za mnou. že vezme k domácím
také knížku s\ých verš.
Odpovdl jsem, že ta svaina dnes bude.

Te se musilo pracovati parou. Honem jsem
šel k Horpíkovm a líil, že je básník na dobré
cest do pasti. Te jenom pipravit holinu.

Zavolaja se Fanynka do salonu a te jsem
spustil. ekl jsem, že to nejlepší na svt je

básníství. To že je podnik, který v celém
svt má nejlepší cenu. Ani ne na penzích
jako na sláv.

Básník má všude otevenou cestu. Ten
mže ke každému monarchovi — k presiden-

tm, na nejslavnjší bankety — ponvadž
jeho práce je pro budoucnost. Kartáe, mouka,
traversy, cihly a fermeže jsou pro okamžitou
potebu — ale básn jsou pro budoucnost.
V tom vzí jejích cena.

Holka dala oi na vrch hlavy — však jsem
také mluvil jako poslanec, kterému sok mámí
volie Kdyby mne byl rozumný lovk po-
slouchal, musil nade mnou spínat ruce. Ale
tady jsem ml úspch.
Matka jenom si odlehovala výkiky úžasu,

když jsem vykládal, že k nim na kávu dnes
pijde král.

Dcera se ustrnutím a obdivem již jenom
potila. Dvakráte se o ni pokoušely závrati.

Když jsem vidl tak píznivý úinek —
pustil jsem ženské z uzdy. A zaal o svain.
Pak pt)slala paní Horpíková Fanynku do

kuchyn. A ekla mi své mínní: >AIyslím, že
to pjde. Holka je — co se mužských týe
— slepá, víme. Ta pjde, kam ji pošleme. Já
ji oblíknu, domovnice umí frisirovat, hned pro

ni pošlu — a pak Fanynku nastrojíme. Trochu
ji vycpu, aby se ten pan básník nezarazil —
ale já myslím, že to pjde. Ale — píteli —
musím íci, že jsem sama nevdla, že to bá-

snictví je taková krásná vc — víme. Kou-
kejme — koukejme - tedy holka mže dojít

velké vážnosti, když ti básníci jsou tak v re-

spektu. Kdyby mla penžitou pomoc z do-

mova, snad by i mohl její muž pijít do rady
— víme — ne ?<

»Ach — což do rady!« pál jsem. »Ten
se mže stát poslancem nebo redaktorem

;

v Hradci z básníka se stal purkmistr, a nkolik

jích dostalo pomníky. Na Karlov námstí je

hned jeden. Bože — zrovna mi jméno nena-
padá -- Palacký ne — ani tento — ! Jina se
jmenuje — ale to je vedlejší '. Hlavní vc je,

aby Fanynka te obstála. Trochu pitlaíme
— já myslím, že se to podaí !«

>Inu — holka je dobrák,* pokraovala zase
paní Horpíková. »Jenom že není od figury —
víme. Ale solidní lovk nebude pece hledt
na takové marnosti. Kolikrát se stane, že
pijdou neštovice, nebo po malém nebo vše-
lijak se hodí, a nejhezí ženská je pak jako
umuení — víme. Tady je to jenom ten první
pohled. Nesmí se zapomenout, že zas holka
bude mít ode mne pknou pomoc. Hotového
zatím nic, budu platit jen apanáž — ale za-

ídím ji. Teprve, když uvidím, že se muž ne-

zahazuje, že také ke mn bude mít vážnost,
dám, co uhlídám — víme. Do hrobu to ne-

vezmu — to je jisto. «

V tomto rozhodnutí jsem matku náležit
posílil. To ze mne mluvil její budoucí muž,
který zná cenu penz. Všechno jsem speetii
souhlasem. Potom teprve jsem se porouel.
Svaina dopadla brilliantn.

Básník pišel ve vypjeném erném sosáku
a popraskaný nárt ml zalepený njakou mn
neznámou hmotou. Kabát mu dlal na zádech
neuvitelné záhyby, ale pro mne to bylo zna-

mení brzkého úspchu. Kdo chodí ve vydlu-
zeném rouše, ten pjde za nevstou s penzi
teba horkou vodou. Už jsem si v duchu dával

šít frak na tu svatbu. Božínku — jeho veselka

znamená také mou veselku! Za msíc jsou
vánoce — o masopust to všecko shodíme
s kazatelny. Teba spolen.

Bavili jsme se velkolep, ale hlavní slovo

patilo mn. Fanynka nastrojená jako posví-

censká kytka, upejpala se a jenom ervenala.
Matka ji nestaila šouchati loktem a šlapati

na nohu. To byly telegrafické pokyny, že má
nco íci nebo njak projeviti souhlas, údiv,

radost.

Dcera opravdu dlala, co mohla. Ponvadž
vtšinou mlela, alespo nic nepokazila. Básník
pak hlavn jedl. Cukrové koláky, krémové
trubky a dort s ovocnou míchaninou plnil své

poslání hlavn na jeho talíi. Paní domácí
jenom pokynula, a poeta už bral, lámal, krájel

a do úst posílal jako by byl najat.

A já mluvil o verších. Ml jsem ovšem ná-

ležitou prpravu. Dvakráte jsem již u Karla IV.

posedl s redaktorem Brachvoglem, a ten mi
dal školu.

Te jsem ml sólo. Ženské žasly, když
jsem se rozpovídal, co to je dnes básnictví.

Fanynka tak asto otvíraía na mne ústa, že

ji drahá máf nkolikráte musila energicky

šouchnout, aby je zase zavela. Vždy sedí

ped nápadníkem.
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Ale já ml i úspch u matKy. 1 té jsem chtl

trochu imponovat, aby vidla, že si nevezme
njakého kolomazníka, nýbrž inteligenta. Co
mi Hrachvogel napovídal, to všecko jsem udal.

A myslím, že jsem nkde trocha i pivážil.

Jakmile rodina ví, že z básníka mže se

poídit manžel, jsou také moje ovce v suchu.

Rulíkoví povsíme na krk Fanynku, a pak

povedu k oltái matku já .^by pomluvy zná-

mýcii a všetené poznámky pátel — obligátní

vc ped každou svatbou! — nevyhodily že-

nicha mnou objeveného ze sedla, musím kolem

jeho hlavy te chodit s kadidlem.

Provedl jsem to k úplné spokojenosti.

Obkládal jsem Rulika tak nestydat vavínem.
vj'právl jsem, co vše v budoucnosti poesie

si podmaní, iííl jsem pvabnost jeho verš,
mysticismus — to slovo bylo mou parádou
— mysticismus jeho poesie, velkolepost my-
šlének a nádheru jeho líení — že jsem chví-

lemi myslil, že mne Rulík za nestydaté toto

chváleni poleje.

Ale básník pijímal moje pocty, svdil, pi-

kyvoval a posílal do sebe skrojky ruského

dortu s takovým klidem, že mí zaínalo být

úzko. Co budu mluvit, až váleek, který do

mne vsadil Brachvogel, úpln vyhraji?

Pomohla mi však paní Horpíková. Te za-

ala ona chválit našeho hosta.

Nerozumí tak tomu docela prý jako já —
dokud byl nebožtík, noviny prý nebrali — ale

sama má náramn ráda deklamovánky. I když
nkdy nemu nerozumí, moc prý se jí to

líbí.

Pak zaala dcera. ekla, že mly slenu
uitelku, která jim dlala sama pání — vesms
ve verších. Že to bylo tak liezké — ale tak

tžké, že se tomu nemohla nauit. Ale domov-
níkovic Baruška ta že mla na to hlavu. Pak
ekla, že se jí moc líbívají gratulaní verše

v inserátech. Óndyno prý panu Smotkovi od-

dané dlnictvo pálo takovým hezkým íká-

ním —
Pi tom jsem Fanynku šouchl já.

Fanynka sebou trhla a obrátila se na mne
otázkou: >Vždy jsem snad nic netento?«

Zamaskoval jsem nesnáz tím, že jsem zvrhl

sklenici vody na ubrus. V nastalém poplachu

zapomnlo se na Panyninu e, a pak jsem
podpíchl pana Rulika, aby také on o nem
se rozpovídal.

U všech všudy — básník, koláky a cu-

krovím náležit nasycený, na tuto píležitost

ekal. Ml jist nastudovanou pednášku —
tak znamenit se rozhovoil. ekl, že vidí, že

v této rodin je zájem o svtlou íši poesie
— avšak erná duha pedsudk že dusí zá-

kmity kišálového porozumní. Je-li však
dámám libo, že piinese zlatý klí, kterým
oteve rezavé zámky nepochopení nových svt

za vetchou zdí k smrti odsouzených dogmat,

a ukáže, že na rudých loukách íše budoucna
rodí se již stíbrné primule blaženství, jehož

tušením thotné století upadá v nostalgické

vibrace — —
Byl bych po této ei s nejvtší radostí dal

panu Rulíkoví pár pohlavk. Ale byl to vysvo-

boditel mj — nechal jsem ho tedy bláznit.

S dám se pot Mnul — ovšem : mám pevnou
konstituci, ale výklady Rulíkový byly i pro

mne hrozn silným koením. Nebýt on klíem
k mému manželství s bohatou vdovou — byl

by letl ze dveí za ten salát, který mluvil.

Facitem všeho bylo, že se Rulík nabídl

k astjším návštvám, ve kterých prý vy-

svtlí nové smry poesie domácí do podrobná.

Paní Horpíková s radostí návrh akceptovala
— já na ni významné mrkl. Byli jsme oba
pesvdeni, že je štika u vlasu. Te jen vna-

didlem zahrát — jak chapne po udici, je ztra-

cena.

Vnadidlo nestálo za nic — ale bylo poma-
lováno tisícovkami. Byl jsem pesvden, že

tato hladová ryba necouvne

!

Tetího dne ml jsem toho již záruku. Na-
vštíviv básníka, zjisti; jsem, že se mu'u domácích
náramn zalíbilo. Pochopil tak situaci, že mne
již ani dost málo netrápil hovorem o verších.

Mluvil zcela reeln.

Vložil jsem mu pí tom na srdce, aby si

pedcházel hlavn paní Horpíkovou. C'o ta

ekne, že je u Fanynky svaté.

Dal jsem mu pak nahlédnouti i do své budou-

cnosti. Že si vezmu paní domácí, ale že mu
budu dobrým tchánem. — \' tom, že ho
chválím paní Horpíkové, má již dkazy mé
pízn. A te teprve pitlaím, aby ho nikdo

ze sedla nevyhodil.

Div mí ruku nepolíbil — básník rozcuchaný.

Inu, má být za vden I To vím

!

V polovici prosince pišly do z4vodu ne-

milé zprávy z jižního Tyrolska, kam jsme po-

sílali své zboží nejlepšímu odbratelstvu.

Vpadla nám tam konkurence z Bavor. Dva
naší cestující vrátili se bez úspchu. Nebylo

vyhnuti — musil jsem tam sám. Skoro týden

jsem tam bloudil, mluvil a pesvdoval —
až jsem Bavoráky vymlátil z našich posic.

Uinil jsem takové nabídky, že se nám všichni

odbratelé zase vrátili. Nkteí se zavázali do-

konce na adu let.

Když jsem posledního zákazníka pipoutal,

poslal jsem šéfovi telegram, který se podobal

depeši po vítzství v rozhodující bitv.

Pak jsem sedl do vlaku a ujíždl do ech.
V Linci, kdež jsem nocoval, koupil jsem paní

Horpíkové nádherné boa. To jí dnes položím

pod stromeek, až se vrátím bezprostedn ped
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štdrou veeí. Kdož ví, zda dnes nebudeme
cinkat sklenicemi, pipíjejíce zasnoubení Fa-

nynky s Kulíkem.

\'ždy tam básník chodil ped mým od-

jezdem již denn.
Jeho zasnoubeni je ouverturou mé ženitby

Boa z Lince bude vlajkou nejbližšího mého
úspchu. Koupil jsem vc náležitou. Uhodil

jsem se pes kapsu, jak se sluší na ženicha

bohaté nevsty.
Pijel jsem již za .šera. Fiakra jsem si vzal

na nádraží — jaké spoení ? Pani Horpíková
pinese penz jako plev.

U domácích zvonily služky píbory a talíi,

když jsem kolem jejich dveí putoval scho-

dištm do svého bytu.

Honem, honem do parády — aby na mne
nemusili ekat. Že se na štdrý den vrátím,

psal jsem paní Horpíkové z Tyrol — tuší

jist, že ji ním pekvapím. Bude koukat pa-

nika boubelatá — roztomilá — líbivá —

V nejlepších pípravách k náležitému vy-

stoupení u domácích pekvapila mne domov-
nice. Odevzdala mi psaníko a hned zmizela.

Bloud — paní Horpíková. Zve mne asi

k veei. To si mohla uspoit. Pišel bych
i bez pozvání — jsem pece už u ní více než
njakým hostem.

Roztrhl jsem obálku a tu :

Ctni pane!

Prosím 1 'ás laskavé abyste, vzal na v-
domost že sem se vera vera zasnoiibvia

spáiiem Rulíkem, spisovuleletii eskiiii, Fa-
nynka se vdávat nebitdc. Zúctou

Lori Horfiik.

Na ten štdrý veer do smrtí nezapomenu
Strávil jsem jej ve vlaku ujíždje do Vídn,

FR. HKRITE.S:

Vzpoura zvíat.
vánoní povídka.

L

dalo se mu, že ze stáje

takový smutný provází

jej ehtot koní a na-

proti z chléva do toho

srdce mu rozrývajícího

pochodu zapadalo tá-

hlé, jako v plái zmí-

rající, buení krav.

Po dvoe jako udi-

ven, s úžasem hav
a drbež pohlížela za ním. pro že odchází?
pro že je tu opouští ? — —

Se stech snesli se holubi a drobnými
krky rozbhli se za ním — pak bouchnu-
tím vrat za ním zapadlých, jako stelnou ra-

nou vydšeni vyletli v houfu do výše a na
cestu, kterou šel, vrhli svj stín : v podob
mraku nad ni zakroužili . . .

Odcházel ze statku, ve kterém jako eledín
sloužil.

V dubnu odveden, byl koncem záí povo-
lán k svému pluku. asn ráno s kamarády,
jež potkal stejný osud, musel vydati se na
cestu, aby v as dojeli k polednímu vlaku

na nejbližší nádraží, od nhož vesnice jejich

pohorská nkolik hodin cesty jest vzdálena;

veer pak dorazí do Prahy a ráno nastoupí

vojenskou službu.

11.

Vz stál pipraven na návsi. Rekruti se-

dali.

Jen ješt držíce se kolem krku zazpívali

si na rozlouenou.
Hlasy jim kráply jak puklé zvony, nebo

ti dní a noci bouili, aby v sob utopili strach

z života nového, který je na vojn oe-
kává.

:\ jako zlatý kvt z tch zamžených hlas
vykvetala píse nžná a sladká . . .

V okéncích nízkých a úzkých všude po
návsi kmitaly se rysy dívích hlaviek.

Ze statk vycházeli vesniané. »Tak s bo-

hem, vojáci!* — »Mjte se dobe, vojáci !«

— — Ruce podávají; ruce tisknou.

Matika stará syna drží v nárui; nemže
se nijak odtrhnout z jeho objetí.

• Opatruj t Pánbh, vojáe,« konen, že-

hnajíc kížem jeho elo, propouští hocha a na
vz mu vystoupiti pomáhá.
A vz se již hnul. Úprkem rozjeli se kon

po návsi.
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Z okének šáteky vlají. Za kvtinái s fia-

lami, rozmarinou a rezedkou, blišti se zasl-

zené oi.
Jemu žádný pozdrav ten neplatí.

Jeho jediného nikdo nevyprovází ani po-

hledem.
111.

Umlkli rekruti. Jako zaezaní tu sedí na

voze.

Každý vzpomíná Na ty své myslí. Rodie,

bratry, sestry. A na tu dívku, na kterou v lok-

tech jiné brzy zapomene, ale bez které dnes

zdá se mu, že nebude moci žíti.

Na koho myslíš ty, Františku Kovái?
Na koho ty vzpomínáš? — —
Nikoho jsi za sebou v rodné vesnici své

nezanechal.

Matka dávno jest pod zemí a jako neman-
želské dít jsi vyrostl mezi cizími lidmi.

Hospodái sloužil jsi za mzdu a on nyní

za mzdu dostane jiného.

i po kraji, který opouštíš, se ti teskní?

Co je tob kraj ? Nepatí ti ani lícha. Ani

klas nebude tvj, který vzroste tady z tch
pOíí, až z jara novou úrodu vydají.

Nemáš nic na svt a nemáš nikoho na

svt

!

Ta, kterou jsi miloval prvními vznty lásky,

dávno se provdala kamsi do jiného kraje

;

dcera ze statku nemohla si pece vzít tebe,

chudého pacholka.

Žádného srdce lidského, jež by s tebou

cítilo tu nezastavuješ v rodné vsi, v rodném
kraji . . .

Po em tedy tesknit?

Po em ? Pro co ?

IV.

Vojáci dojeli na nádraží a po dráze na
Smíchov, kde pluk, k nmuž byli odvedeni,

leží v Albrechtských kasárnách.

Nastal vojenský život plný lenosti a pi
tom diny. S námahou ti hoši i na tžkou
práci uvyklí zvykali si na písnou dressuru

svého tla a celý ten nový svt, do nhož
je upnul vojenský kabát, psobil jak žiravý

louh na mkká a pi vší zevnjší drsnosti

v hloubi citlivá srdce tch otužilých venkovan.
Šlo mnoho list z Prahy do kraje, plných

žalob, hoe i zoufalství.

Ale znenáhla vojáci pátelili se s tím vším,

co je obklopovalo; jakoby byli vrostli do toho

ovzduší kasáren a v nezdravém jich paeni-

šti až i se zalíbením koupaly se duše vyrostlé

v istém vzduchu volných niv jihoeských.
»V poádku všecko u mé kumpanie,* po-

chvaloval si starý hejtman plukovnímu lékai.

»Tak?« tázal se tento tónem hlasu, v kte-

rém se jevilo mnoho nedvry. Mrsknul okem
po kolem jdoucím a salutujícím vojáku a za-

hledv se za ním — »tady toho už pozoruju
delší dobu,« prohodil. »Ten chlapec nám
teskní — opravdu a hluboce teskní — — To
není ten stesk u nho, jako byl u všech
ostatních z poátku, jaký míváme njaký as
vždy u všech novák to je opravdový
stesk po domovu — — Tady máme, zdá se,

zas jednou jak se patí a zlé tesknice. To
mže špatn skonit . . .»

»No, no, no, no,< dstojník mírnil obavy.

»To bych rád vdl, co na takového kluka

sedne !« — zaal se zlobiti. "A vždycky je

to kluk taková, který vojnou nic neztratil, jen

získal. Inteligent to není nikdy.

«

»Ne že by inteligenti nostalgii nepoznali,

«

pouoval doktor odborn. »Ale oni ji pemo-
hou svou pevnou vlí, silou svého karakteru,

svým vychováním, svým rozhledem životním
— práv svou inteligencí — — ne tak ne-

vdomý sprostý lovk — prostá a pirozená
duše lidská,* opravil se dívaje se stranou,

kde z okna tup do dvora kasáren, omeze-
ného vysokou šedivou zdí, pohlížel František

Ková.
"Dejte s tím pokoj,* vysmíval se voják,

nedav lékai domluviti. »Však já mu je vj'-

ženu, ty jeho — jak tomu íkáte? — tesk-

níce* . . . smál se dstojník a zavolav pod-

dstojníka, dával mu rozkaz »Nejspíše se mu
as nelíbí, že se s ním píliš mazlíme, « obrá-

til se k lékai. »Musíme trošku uzdu pitáh-

nout — to je osvdená methoda na takové

vci* — —
Plukovní léka pokril rameny. >Vždy ne-

bezpená. Mže mít také opaný výsledek . .

Te je pro tyhle nemoce nejhorší doba —
te k Vánocm,* poznamenal citliv a spolu

výstražn.
»Práv snad nejvhodnjší as pro radikální

kúru.*

»Zítra o štdrém veeru, v noci, infanterista

Ková na stráž nahoru za hradby k prachov-

nám — « velel hejtman poddstojníkovi. Tam
se ty vaše tesknice,* poznamenal se smíchem
k lékai — »poádn a na ráz pro vždy z tla

vypotí — —

«

»Já jsem udlal správnou diagnosu*, ekl
plukovní léka. »Ale s therapií vaší nesouhla-

sím. Do toho však nemám ovšem zatím co

mluvit, « omlouval se jaksi, spozorovav málo
vlídný pohled hejtmanv. ^Muž nepatí ješt

pod mou zodpovdnost. Nebyl ješt mn hlá-

šen nemocným. Však pípad na konec do-

stane se ke mn — o tom jsem pesvd-
en — —

«

»Vy jste snílek, blouznil, doktore* — ekl

hejtman.

A pokynuv po vojansku na pozdrav od-

cházel od plukovního lékae, který se taktéž

obrátil a z kasáren vyšel ven na ulici.
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V.
^

Za hradbami, které svíraly krásnou starou

Prahu jak zakletou knžnu necitelná ramena
stežících jí obr — u osamlých pracháren
stojících tu jako v poušti mezi kamennými
lomy, stál voják n;i stráži.

Byl to František Ková z jihoeské ves-

nice.

V pláš zahalen, pušku na ramení zavše-
nou a na ni spuštnou pravici, pecházel ped
strážní budkou. Kroky hlídky, již práv vy-

stídal, vzdalovaly se, slábly, tichly a zapa-
daly kdesi ve tm do dálky.

Snesla se už dávno noc na zemi. .Sníh pa-

dal v hustých vlokách a rozplýval se již ve

vzduchu, než dopadl. Vše bylo zahaleno jako
do mrak. Na krok U' bylo vidti.

Ale za to jako když do duše vlastní tím

hloubji bylo vidti zde v té opuštnosti, v tu

zasmušilou, smutnou noc vánoní . . .

Jako ta noc dnešní je vlastn celý jeho ži-

vot

A tak jím zalomcovalo cosi, nevdl jestli

je to hnv í lítost. To bytí své, to bídné já

zahodit, odvrhnout, zniit — myšlenka se do-

stavila jasn. Sundal s ramene pušku a na-

míil hlavef) proti srdci — jen spustit kohou-
tek . . .

Ale nespustil. Zas pušku zavsil na rameno
a chodil, pecházel tu rychlými kroky ve

tm.
Ne ! Nechce ukonit svj život ! — — Na-

opak — taková láska veliká pojednou se ho
zmocnila k životu . . .

Z nenávisti a zášti k životu nynjšímu ta-

ková láska vykvetla k životu minulému.
K životu, v kterém ve skutenosti bylo tak

málo radosti, k tomu životu tam na vsi pod
Šumavou . .

Hrozný, zoufalý smutek sevel jeho duši.

Pro co ? Po em ?

Vždy nikoho nezanechal tam, k nmuž by
bylo pilnulo jeho srdce . . .

A pece zasmutnil.

Po tch polích zasmutnil, jež pluhem zo-

rával, do nichž semeno zašíval a z nichž

úrodu boží sklízel — —
Zdálo se mu, že vítr k nmu zanáší vni

té úrodné, kypré, pátelské prsti v daleku za
horama, jež z jara jemu podávala se jak mi-

lující žena, aby koncem léta s úsmvem plod

svj skládala do mozolných jeho rukou . . .

Divoce zatoužil po všem tom, co nucen
byl opustiti, z eho násilím byl vyrván a pe-
sazen, jako strom z místa, na kterém vy-

rostl . . .

Ne život odvrhnout, ale z života nynjšího,
nenávidného se vytrhnout, vyprostit — —

Odhodil pušku a chtl se dát do útku —
nemohl se však hnouti ; byl jako pimražen.

Nejedl už kolik dní, ani do úst nevzal, ne
mohl sousto spolknouti, jakoby slzy místo do
oi sákly se mu do hrJla a stahovaly je svou
slanou píchutí. Byl slab k padnutí. Nížila se

mu hlava k prsm, kolena pod ním klesala.

Oddychoval tžce — dusil se hroudy
kamenité, tvrdé, nepátelské hlíny padají na
nho a nemže je setásti — —

• Pomozte!" zavolal osamlý voják do noci.

•Osvobote mne! Osvobote mne!« - —
Zavíila pojednou tma rozkládající se kolem

a zaala se toiti. Jako do nekonena když
valí se ty zmatené koule tmy a z nekonena
zas nové a nové, zmatenjší ješt se piva-

»Kdo by t osvobodil?< — zahuelo v uších
vojáka. »Jsi na svt sám jak zrno písku

v hlubokém moi — — Nikdo t neosvobodí.
Nikdo se t neujme! Nikdo !«

Malomocn svezlo se k zemi shroucené,
vysílené, horekou chvjící se tlo.

Neslyšel voják kroky, jež ozvaly se z dáli

a blížily se. Najednou zastavily — byly již

docela na blízku.

Hejtman sám v prvodu poddstojníka a

dvou muž obcházel hlídky.

Vykikl heslo, kterým odpovdti ml te-

prve na zvolání stráže.

U strážní budky jako by bylo vše vymelo.
Inspekce pikroila. Dstojník dotknul se

nohou tla vojáka na zemi ležícího.

»Usnul tu^ strachem*, vyslovil se pohrdliv
hejtman. »Cert ví, co to k regimentu dostá-

váme te za baby!« rozkikl se hnvn.
»Nejsou žádnými babami, « pokusil se pod-

dstojník obhájiti est svého mužstva. »Jist

by u Solferina stáli zas jako hradba v dešti

kulí. A ten zde« — pravil shýbaje se k zemí —
»hned když pišel provedl nám pece bravurní

kousek ; koním splašeným se postavil do cesty

a jedním trhnutím je srazil — dostalo se mu
za to pochvaly Ale ert ví, co s klukem
se to stalo!* zaal se sám také zlobiti. »Jako

srdce když se mu utrhne. Poslední dny už

chodí jako v mátohách.*
»Však on se vzpamatuje, až mu dáme na

ti dny železa — —

«

•Ten lovk umírá,« oznámil poddstojník,

který se sehnul k padlému. »Tady pestane
všecko. Musíme poslat pro truhlu.

<

Stráž nová již stála u budky.
František Ková ležel na zemi bez hnutí,

oi ml oteveny, upíral je však tup ped
sebe.

Ale rty jeho se usmívaly . . .

•Vždy jsem já vdl, « šeptal — »že v noci

vánoní budu osvobozen . . . prosil jsem zví-

átka, aby mne osvobodila . . .
«

»A zvíátka mne pišla osvobodit!*
zablábolily radostn zsinalé rty vojáka a ne-
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pestávaly opakovati, když k ránu v žlutém

ochranném voze s erveným kížem odvážely

jej Prahou na Karlovo námstí do vojenské

nemocnice.

VI.

>Zvíátka mne pišla osvobodit!« —
opakoval nemocný na nemocniním lžku
s úsmvem dosaženého štstí.

Léka dal jemu "silnou dávku chininu, aby

srazil horeku tlem vojákovým lomcující.

Pišel ponkud k sob, vzpamatoval se na

chvíli.

»Jaká zvíátka ?« tázal se zvdav plukovní

léka; vc jej zajímala neobyejn.
»Což nevidíte ?« voják zašeptal a zas jej

obestíraly horené mrákoty. oLidé nepišli!
Ale zvíátka mne pišla osvobodit

v noci vánoní, vkteré jsemtaké
já na n nikdy nezapomínal... Calty

vždy kousíek dal jsem každému — koníkm,
kravikám - holoubkm — — i vrabci

dostali po drobeku Moje zvíátka —

«

blouznil hoch. >Srdce lidského pro mne ne-

bylo na svt — zvíátka se mne ujala . . .

Dkují vám, zvíátka! Vdl jsem, že vy

m neopustíte — — vy že mn pijdete na

pomoc — vy že mne osvobodíte —

«

Léka naslouchal udiven, se zájmem oprav-

dovým, i jako léka i jako lovk.
.Zvíátka! Zvíátka moje!« volal voják

v novém tžkém snu horeném a usmívaje

se šastn ruce vztahoval, jakoby chtl všechny

je obejmouti, své osvoboditele.

Nebyla to jen zvíata ze statku, v kterém

jako eledín sloužil.

Všecka zvíata z celého svta se shlukla

na jeho záchranu.

Vzpoura povstala! Válku vypovdla lidem!

Jako on, také ony již sytý jsou jamení ! Svo-

bodny chtjí být! Volny! Osvobodit nejen

jeho, ale též sebe — všecko tvorstvo boží

osvobodit ! On staví se v elo vzpoury !

Vzhru ! Vzhru ! Ku pedu !
— —

Nepehledné ady koní cválaly kolem a

zmatená, v nepoádku se tísnící stáda krav

s ohromným bílým býkem v ele — — a

pdu dupající davy ovcí a smeky ps, mezi
nž z pouští pitáhli a s nimi smísili se vlci

— — a do pedu se derou koky s pozdvi-

ženými ostrými drápy — — a píšerné houfy
pták — Hejna hus, kachen a lísek a divo-

kých krocan s ervenými krvav laloky —
mrana holub a nžných hrdliek a v nich

klíny erných vran a jako bílé a zlaté teky
v jejich erni stíbrní a zlatí bažanti a

tady pták ohnivák z pohádky! Perut roz-

pjal a jeho do nich zahalil, jeho obejmul —
— ,Ty jsi náš král !' — —

» Dkuji vám zvíátka, « nemocný šeptal

v svrchovaném blaženství.

• I vy jste pišly, veliky!* vymrsknul se

náhle vztyuje se na posteli. »\'dl jsem, že

také vy piijdete, že také vy mne neopustíte

— — Dkuji vám, veliky!« — —
Roj milion vel se snášel a pinášel k nmu

odkudsi s výše a z dálky — zaplavili celou

oblohu, jež stala se nekoneným velím mo-
em — —
A nebyly to jen vely — svatojanských

brouk skupiny pevn semknuté tpytily se

v tom moi a leskly se jak hvzdy na nebi.

A tam utvoiily msíc — veliký, svtlý m-
síc — — vážn a zdlouha pluje k nmu —
piplul až k nmu a dotkl se — políbil jeho

lednoucí již rty — —
Klesl nazpt do pein.
Oi strnulé, zakalující se, pokrývající se

blánou blízké smrti, voják upíral vítzn
k oknu . . .

Na boží hod vánoní byla jasná, svtlá,

krásná, tichá zimní noc.

VIL

»Infanterist František Ková dnes v noci

zemel,* ohlašoval druhého dne poddstojník
pi dopoledním raportu.

Který Ková? — Aha, to je ten — už se

pamatuju !
-— Na vlastn zemel? Na ja-

kou nemoc?" tázal se hejtman.

>Všecko je v poádku,* hlásil poddstojník
upokojiv a pedkládaje úmrtní lístek zeme-
lého vojáka, upozornil prstem na jeho text.

• Ochrnutím srdce, « opakoval z nho ústn
»Ano,« potvrdil plukovní léka, který v tom

pišel. »To je totiž škatulka, do které zara-

dujeme píiny smrti, jež nemáme v seznamu
nemocí, na které vojáci umírají, lépe eeno,
na které jim dovoleno jest umíti.* doložil

sarkasticky.

»A tak je to také dobe !« pochválil ve-

litel kumpanie a dodal trochu posmšn, tro-

chu starostliv: »Jenom když žádné — jak

že to jmenujete ? — tesknice !
— — To by

tak scházelo, abyste mn takovéhle ervy na-

sadil do kasáren!* — —
»Ale na konec zde nebylo pece nic ji-

ného — —

«

S5Í
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PRAHA VERA A DNES.
Vzpiimínky a kresby nkolika autor.

U'

IX. PRAHA V NOCI.

'a »plnoni« putuje v Praze tolik lidí do ko-

stel, že bývá na ulicích živo jak o Sylveste.

Jenom ten rozdíl je v tom, že po štdrém veeru
jednou v roce podívají se na Prahu v noci také lidé nej-

poádnjší, písn rigorosní a — jak morálka velí

— solidní.

Tato vánoní chvíle vnována je modlitb. Ko-

stely peplnny jsou nábožným lidem, který pi
slabém svtélku svíiek hledá povzbuzení v modli-

tebních knížkách nebo oddává se rozjímání.

Sylvestrovská noc pati bujné veselosti. Také se

pamatuje — a to záhy z veera — na Pána Boha
— ale pak se vnuje skoro celá Praha jenom
scb. Rozpadne se do sterých místností spolkových,

divadelních, varietnich — peplní hospody, kavárny,

vinárny— do rána se jásá, kií, zpívá — dokonce

až huláká — a pak na chod-

nících a promenádách dává

prchod veliké radosti, že

rok, který tolik trampot pi-

nesl, také se dokal konce.

Ale i v jiných, zvláštního

významu prostých dobách má
Praha již jakýsi velkomstský

noní život. Prý ješt sice

hodn pokulhává za jinými

velemsty . . jsou lidé, kteí

tohoto úbytku neradi postrá-

dají a Prahu za hovoru o po-

dobných stescích za velikou

vesnici prohlašuji — ale

pece jenom prý pomalou-

ku dohání, co promeškala. Mlsouni, zvykli na

e.xotické výsti^elky noního života jiných hlav-

nich mst, ovšem tu ješt nenajdou toho, po em
touží. Praha prý je ješt tuze šosácká, ostýchavá,

ba dokonce dostává epitheton ornans: cudná. Pijde-li

prý sem cizinec, Francouz, Videfták nebo dokonce

Maar, jsou prý prvodci jeho s noní procházkou

po Praze brzo hotovi. Národní divadlo. Varieté . . .

njaký ten vinný sklep . . a jsou prý v koncích. Stalo

se jednou, když tu bylo mnoho cizích hostí, že

zatoužili po tom, aby jim pražští pátelé ukázali

Prahu v nedbalkách, Prahu rozdovádnou, hýící,

divokou a nespoutanou žádnými ohledy. Byla

plnoc . . Praha dímala a msíc uinil z ní a-
rovnou noní pohádku. Pánové v koárech projí-

ždli mstem a marn hledali pro svoje hladovící

hosty hodn pikantní sousto. Konen strážníka

na ulici zastavili a ptali se ho, kde by asi našli

hodn nevázané veselí. Policista pemýšlel, jmeno-

val to a ono místo, kde bývá živo do rána . . ale

to poád nebylo to pravé.

Byli už v noních, pokout-

ních kavárnikách, v nichž

nofiátka se scházívají . . ale,

ach . . tam bylo smutno,

Jakoby za oponou v separo-

vaných pokojících leželi ne-

božtíci na márách. Hosté byli

už rozmrzelí — pijeli z ve-

era, byli v divadle, navee-

eli se . . . asn ráno odje-

dou a Prahy takka ani ne-

vidli. Ani vit nechtli, že

má Praha s pedmstími sko-

rém pl milionu obyvatel.

Kde je noní život, odpoví-
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dající tomuto imposantnímu íslu ? Co dlá

Praha v noci, jak se baví, jakým zpsobem
si vyhodí z kopojtka, kdj^ž posedne ji nezkrotná

touha nco vidt, nco užit, nco slyšet, co

nebývá na programech ani v divadlech ani

v šanlánech ? . . . . V povozech bylo po-

hromad nkolik národností. Odbíjela druhá

hodina a jízda v koárech stichlými ulicemi

už hezkou chvilku byla jednotvárná. Tu kdosi

z prvodc dostal nápad. Mezi hosty byli

také lidé od péra ... a na tom pece mnoho

záleží, aby takový lovk neodjíždl z matiky

Prahy rozladn a sklamán. >Ješt nco zku-

síme,* navrhl tvrce šastného nápadu a pu-

stil se s výpravou ke Brusce, objel Hradany

a zavezl je na místo, odkud je na Prahu

nejúchvatnjší pohled

Postavil je k hradebnímu cimbuí . . a už

ml vyhráno. Nikomu nenapadlo, aby se horšil

nad uskokem . . . naopak, všichni zstali jako

zaarováni. Byli ohromeni, onmli ... to, co

spatili, rázem vyplašilo z nich bizarní touhy. Byli

mezi hosty tyi píslušnici sedmé velmoci, a všichni

rozepsali se o pohledu na Prahu s takovým nad-

šením, že i Alexandra Humboldta pekonali . . .

A pece jenom má Praha v noci zvláštní,

zcela odlišný ráz. Peletavúmu návštvníku je to

ovšem málo, a pedráždné jeho oko postrádá pro

tyto drobné, ist charakteristické jevy vnímavosti.

Noní život pražský má svoje tišiny i záludné

víry. Je jiný v let a jiný v zim. Lampy se roz-

svcují na ulicích a shasínají v kanceláích. Korsa

oživují a mladý svt žene se za tužbami svých

pohledv a srdcí. Ješt. do nedávná mívala Praha

jenom jedno promenádní místo — Ferdinandovu

tídu. Za Mstkem konilo jaksi promenádní naše

území — na Píkop už byla spolenost národ-

nostn i nábožensky míchaná. Sraky tyto mizí.

barvy jejich blednou. Oteveno msto, padly

hradby, zmohutnl Žižkov ; do Píkop, rea-

litní domény druhé národnosti, uinno n-
kolik prlom, a ráz ulice valn pozm nén

ve svém spoleenském i národním vzezení.

Osvtlená Praha ukazuje její sílu, její zmo-

hutnní. Okna kaváren a restaurací, lákav

ozáená, oživují fysiognomii ulic. Unavená

a prací zemdlená Praha, kierá má daleko na

periferii msta, jde si na ulici vydychnout,

jde se nalokat vzduchu. Tisíce a tisíce lidí

nahrne se do ulic, setkává se tu na uritých

místech se známými, baví se, nebo vyizuje

svoje bžné záležitosti.

V zim sedmá, v lét osmá hodina je oka-

mžikem rozchodu. Praha stahuje se do svých

útulk, bu rodinných nebo zábavných. Ulice

se vyprazdují a elektrické vozy zvtšují svou

rychlost z patnácti kilometr na dvacet až ptadvacet

za hodinu. Náhlý píliv pozdních chodc jeví se na

ulicích o desáté hodin, kdy konívá pedsta-

vení v Národním divadle, a o jedenácté, kdy z Va-

rieté rozcházejí se návštvníci do všech konin
msta.

Jsou ješt jiné, prudší záchvvy tohoto noního
shonu pouliního. V zim tanení hodiny, kon-

certy a divadelní pedstavení rzných odborových

odstín, pednášky a schze ... to jsou asi tak

hlavní a význanjší sbrae vtších mass v hodi-

nách pedplnoních. Všechny ješt vyvolává tak

zvaná veselá Prahs^ poádná. O jedenácté hodin

míí elektrické vozy do svých stanic. Z hostincv

a kaváren vybíhají hosté bu jednotliv nebo

v kroužcích a ženou se ku svému dopravnímu

vehiklu. Restaurace mají svoje kmeny navštvo-

vatel, kteí trousí se k domovm až do plnoci.

Zstává v nich jenom nkolik vytrvalejších host,

ktei by neusnuli, kdyby si nezaskoili do své

oblíbené kavárny.

Noní život pražský nemá oka-

mžiku, kdy tepna jeho nebije. Jinaký

býval za dob, kdy Praha byla opá-

sána hradbami. Sami ješt prolézali

jsme uzounkou brankou v Koské
brán, když jsme si uinili noní
výlet do vinohradské oblasti. Praha

držela se ve svém rayonu a jenom

veery trávívala ve svých staroby-

lých hospdkách. Nebylo komuni-

kaních výhod dneška, nebývalo toho

osvtlení na ulicích, a starousedlý

Pražan lnul z pohodlí a teba i pro

bezpeí ku své tvrti. Eldoradem

výstedník bývalo od jakživa Zíd

ovské msto. Zde bývaly salony

i brlohy prostituce, zde dlouho kvetly

proslulé kdysi kavárniky, v nichž

rozsvcovalo se teprve o plnoci

a shasínalo až v poledne druhého

dne. To bývaly pravé pražské kata-
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komby, o jejichž divokém noním
život si dnes nil<do nedovede

uiniti ani pibližné pedstavy.

.U dennice«, »Deyl<, »U ti

kapr*, » Lusk » — to byly asi

nejpopulárnjší krmy, ve kterých

scházívala se Praha tak zvaná

flamendrovská.

Všechno zmizelo . . . moderní

inžáky stojí dnes na místech, kde

policie za jedinou noc sebrala více

podezelých individui, než bydlí

dnes lidí v tipatrovém dom.
Bývala tu noní doupata, jichž

název už naznaoval jejich ráz.

Kavárnika »U posledního poma-

zání* stala se na píklad názvi-

skem.

Moderní Praha získala místo

hrozných doupat surrogát s úpra-

vou velkomstské povznešenosti

noni kavárny, v nichž schází se polosvt v ele-

gantním úboi-u. Nalíené »dámy« plné klenot,

hedvábí a krajek, šustí tu vlekami, pisedají k ho-

stm, hrají kuleník
— mnoho užaslých

venkovan se tu již

dostalo na scestí jen

proto, že tu spatili

tolik falešné hladkosti,

tolik umlé krásy, to-

lik salonn stižených

zdvoilstek.

Pražáci na tyto

vjiky ovšem tak sna-

dno se nechytí . . .

Noní ptáci pražští

mají krom erné kávy

ješt jednu oblíbenou

pochoutku, kterou re-

staurují svj seslabený

anebo píliš zatížený

žaludek. Drštková po-

lévka je tím ideálem

z rovnováhy pipra-

vených útrob. Pensio-

novaní tuláci pamatují

jist oblíbenou drštkovou stanici v bývalých novomst-
ských masných krámech. Býval tam takový nával, že

zástupy ekávaly na slastný okamžik, až vystídají

šastné smrtelníky, sedící nad talíem vroucí po-

lévky. Bývala to pkná sebranka pohromad! Jak

bylo smutno tomu, kdo tch nkolik groš neml ..

a co se tu nachodil a naekal, než dokal se ka-

maráda, jenž mu prokázal kavalírskou ochotu a

polévku za nho "ZatáhU ! Drštková polévka zmi-

zela — noní Praha má za to na nkolika místech

ajové ambulance, pi nichž se veselí tuláci tak

rádi zastaví na íšku. Dokud bývalo Židovské

msto ve flóru, zakoušely prodavaky na trzích

mnoho nepíjemností. Noní svy
vyhrnuly se z doupat a rovnou

cestou zamíily na trhy, kde mezi

hromadami brambor a okurek vy-

vtrávali nejasné hlavy. Vedla je

sem touha po novém dobrodružství,

nepekonatelný zálusk na ostrý,

hodn šavnatý dialog. Slovo dalo

slovo, povstala vava, a asto se

stalo, že unavený chodec musil

prožíti ješt jednu zkušenost,

ocil se totiž na policejním komi-

saství.

Element rozvážnosti zastupuje

v Praze klidný prodava horkých

uzenek, k jehož stanovišti zapo-

tácí se do rána tolik postav do-

zpvujících, co bylo slyšeno v

šantánu, pi veselé pitce nebo

v ukryté vinárnice.

Praha v noci mívá, jak známo,

svoje boulivé chvíle. Noní kavárniky rozlezly se po

mst, a jsou doby, kdy mají jako sopky velmi výbuš-

nou periodu. Vezdy milí naši sousedé mají také svoje

noní bašty, jichž je už hezký poet roztroušen po

ulicích královské naší matiky. Spám je ovšem

celkem lhostejno, jakého pvodu bohopustý ryk

vlastn je — nkdy bývá vava tak temperamentn
vehementní, že mívá závrenou kapitolu na poli-

cejním komisaství a ostré dozvuky v no-inách a

v soudních síních — ale jakýsi pí'krok možno

v tom smru pece jenom znamenati. Praha bývala

v žurnálech domácích i cizích kaceována, a sva-

lována na ni zodpovdnost za to, co se stalo na

ulicích. Dnes už pipouští se aspo, že je tu d e-

žitým initelem alkohol, a že je pece jenom lépe
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výstelkm takovým prokazovati pozornost pokud

možno nejmenší.

Praha v noci neni pouze Prahou veselou a roz-

marnou. Z veera bloudi jejími uhccmi hojnost

plachých zjev, nemajících koutku, kam by zna-

venou svou hlavu položili. Tíhnou po vtšin
k asylu, jenž otevírá se za soumraku. Stává jich

tu za mrazivých veer veliký zástup. Ale jen

menši ást bývá prijaia . . , ostatní vracejí se do

ulic, nkteí putují až do košíských cihelen, kde

místo peinami pikrývají se teplým prachem,

mnozí zalézaji do pítmí viadukt, a policejní stráž-

níci noc co noc prohlížejí výklenek známého sou-

soší na Karlov most, jemuž bachratý Turek

vévodí. Sahají tam s jistotou jako do hnízda a asto

a asto objeví tam zkehlého nocleháe, jenž putuje

potom na prynu policejní separace.

V zim v let možno vidti z veera na ulicích

muže s trakai a ženy s nšemi. Ubírají se klidn

na stanovišt na pražských trzích, kde vykládají

svoje zboží, vesms potraviny. Houbai, brusinkái

a jahodái celou noc prosedí u svého krámeku a

asn z rána vracejí se už zase do vzdálených

domov.

Pomrn velice ticho je na ulicich pražských

mezi druhou a tvrtou hodinou ranní. Praha se

zaíná probouzeti. Po ulicích rachotí vozy ez-

ník, ujíždjících na jatky, otevírají se eznické

krámy a menší kavárniky pro trhovce, hlavn
ovocnáe, zelenáe a personál z parních mlékáren.

Roznášeky novin pospíchají do závod, odkud

e.xpedují se první zásilky asopis k vlakm, a

nedlouho na to vyrojí se na ulici celý zástup

muž, žen a dvat s novinami pro Prahu, ped-
mstí, pro abonenty i filiálky. Objevují se na uli-

cich dlníci, ubírající se do vzdálenjších továren,

listonoši, nádražní zízenci, personál elektrických

podnik královské Prahy a pasažei, rozjíždjící se

prvními vlaky do okolí. V kanceláích a ve školách

se vtrá a zatápí, pekaští uedníci roznášejí erstvé

zboží, mlékarky obíhají zákazníky, noní hlídky

policejní vymují se denní patrolou, tu a tam už

peskakuje šerem osvtlené okno a nad stechami

dávno již krouží dýmové spirálky.

Praha pracující vstává — elektrika vyzvání, v uli-

cích už je živo. Otevírají se kostely, zvony za-

hlaholí, v domácnostech chystají se otcové za svou

povinností, drti do škol, ženy k nákupovým po-

chzkám. Zarachotí žaluzie krám, výkladní skín
se otevrou, a než se nadješ, je všude lidí jako

mravenc. Všichni kvapí za svým cílem, jenom tu

a tam vrávorá trubec, poslední mohykán »noní
Prahy*, jenž závidí ostatním vyspání, klid a vy-

rovnanou duši. -Sirius.
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D Vánoní dvojité íslo dnešní posíláme

milým odbratelijm s páním veselých svátki

a hojného štstí v Novém roce. Píští íslo

vydáme 5. ledna 1906.

-^ Ludvík Bratršovský f. Když se svého asu
jednalo o tom, jaká výše vku má býti mezníkem,

kdy koní aktivní služba novináská, a žurnalista

nabývá nároku na pensijní, mimochodem eeno,
neuviteln nepatrnou kvótu, byla vyslovena í-

slice 50. Tu a tam zdála se býti cifra tato píliš

povážlivou — byla obava, že bude míti Spolek e-
ských žurnalist více pensist, než fondy jeho sne-

sou. A tu prohodil kdosi skeptickou poznámku:

> Pátelé, nebojte se toho . . . nezapomínejte, že

smutná zkušenost dokazuje, že eští novinái ani

tohoto vku se nedožijí.*

Je to známá vc . . . úmrtnost mezi žurnalisty je

zjevem až odstrašujícím. Jsou na tom h, než bez-

prostední jejich soudruzi sazei. V tchto dvou

povoláních nikdo dlouho neeká na vystídání hbi-

tovní stráže.

Ludvíku Bratršovskému chybly do padesátky

dva roky. Když ped šestnácti roky pišel do I'rahy,

byl to silný, zdravím kvetoucí muž jadrné, na po-

hled nepoddajné konstrukce. Tžká a vysilující

služba novináská ho udolala v dob úžasn krátké.

Pracoval do poslední takka chvíle. » Národní Poli-

litika«, jejímž hlavním redaktorem byl skorém pat-

náct rok, prozíravou jeho žurnalistickou inností

mnoho získala.

Do Prahy byl povolán z eských Budjovic, kde

byl redaktorem krajinského listu, jenž zásluhou

svého redaktora vyšinul se do ady respektovaných

asopis. Byl v mst i v kraji populární svým ta-

lentem enickým a velice oblíben pro svou milou,

srdenou povahu. Pekvapilo tenkrát ponkud, že

pro list, už tenkráte neobyejn rozšíený, vyhle-

dán mimopražský noviná. Ale ukázalo se, že volba

byla dobrá, a že asopis získal znamenitou sílu.
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Tisíce a tisíce lidí pišlo se zesnulým do stylcu.

Poznali v nm muže svdomitého, horlivého a ochot-

ného. asto a asto zastihli jste ho krajn roze-

chvného — ale vždy dovedl se ovládati a pro

každého ml vlídné slovo a chvilku shovívavé trp-

livosti. Když pišel do Prahy, stal se horlivým

spolupracovníkem stavovské myšlenky eského no-

vinástva. Pracoval jako pemnozí, kdo ho pedešli

. . . pro jiné . . . Nepipomínáme toho nadarmo . . .

je dležitou tato sociální otázka eského novinástva,

a tm, kdo nezištn se o její vývoj starali, pati

vdný, neliynoucí dík.

A mezi né patí také zesnulý Ludvik Bratršovský.

K.

'^z. Vánoní výklad Nakladatelského družstva

Máje pinesl do zpsobu pražských exposic nco
z-ela nového. U nás vytvoili letos za velkým

oknem umlecký salon s nádherným moderním ná-

bytkem, propjeným ochotn firmou p. B. Mayera,
se skulpturami z atelieru Šalounova a Štur-
s o v a, s originály pro letošní slosováni prémií tý-

denníku Máje, a s knihami našeho skladu v ele-

gantních úpravách.

Na pouhou zmínku denních list pišlo se po-

dívat na nový zpsob vánoní výstavy knižní mnoho
pátel literatury, akoli ást Štpánské ulice, v niž

sídlíme, nepati práv k nejživjším.

Ješt v poslední chvíli ped Štdrým veerem
upozoriiujeme na tento zcela nový zpsob výkladu.

S promenády na Václavském námstí je k nám
jenom nkolik krok.

O Šedesát eských autor vydalo již u nás

knihy. Jména spisovatel, jejichž práce prosted-

nictvím Nakladatelského družstva Máje byly ode-

vzdány eské veejnosti, mluví za nás o dležitosti

rašeho spisovatelského nakladatelství. Jsou to:

J. Barák, B. Bauše, Dr. J. Borecký, K. M. apek,
A. ech, J. enk, P. Dejmek, J. V. z Finberka,

M. Fuík, Dr. J. Guth, V. Hálek, F. Herites,

J. Herrmann, F. S Holeek, F. Hrní, M. Jahn,

J. Jarkovský, J. Jekler, B. Jelínek, R. Jesenská,

K. Jonáš, K. Kádner, F. Khol, A. Klášterský,

J. D. Konrád, A. Kraus, Dr. R. J. Kronbauer,

J. Kvapil, Dr. J. Kvt, J. Mahen, J. Maria, K.

Mašek, A. Mrštík, V. Mrštik, B. Nmcová, L.

Novák, Dr. P. Panýrek, Dr. K. Pippich, V. B. Plum-

lovská, G. Preissová, L. Quis, K. V. Rais, F. Ru-

beš, E. eháková, A. Schulz, L. Stroupežaický,

L. Suchý, F. X. Svoboda, R. Svobodová, A. Škampa,

J. Šmaha, F. Šrámek, V. Stech, J. Štolba, F. A.

Šubert, E. Tréval, Dr. K. Vendyš, Jar. Vrchlický,

Q. M. Vyskoil, Zahradnik-Brodský.

Celkem jsme vydali 130 knih. Mezi nimi je

ada umleckých dl prvního ádu, ale i ostatni

námi vydané jsou vesms estnými ukázkami
zjevného talentu ; mnohými z nich byli nadaní

autoi uvedeni s úspchem v literaturu.

^-^ Vánoní výstavka eských vj-tvarných
umlky poskytuje zajímavý obraz snah, cíl a

schopností našich dam na poli umní. Jsou tu

zastoupeny snad všechny ; od jména uritého již

zvuku i nejmladší, dosud škole náležející adeptky.

Proto nemožno na toto první souborné vystoupení

bráti jednotné mítko našich výstav, a nutno po-

važovati je spíše za dokument vývoje, zajímavý

nad to rznými vlivy a umleckými láskami, jak

jeví se ve vystavených pracích.

Nejhotovji vystupují dosud naše umlkyn na

poli umlecko-prmyslovém, jak zde znovu doklá-

dají dekorativní práce sleny Podhajské, stylisované

krajiny sleen Liebscherové a Siarchové, grafické

práce sleny Cerhovy. Ale i nkolik zajímavých

ísel »vysokého umníc tu najdete. Dámy Roško-

tová, Cerhová, Kalendovská, Skaliková upoutají

svým dokonalým ovládáním techniky. O pracích

sleny Braunerové, Kmingerové, pí. Suchardové-

Boudové, jichž umlecký profil již ustálen, neteba

se v tomto krátkém upozornni zmiovati. P.

^ Praha vera a dnes. Illustrace v dnešním

feuilletonu kreslil F. X. Naske; v minulém (Pod-

skalí) F. Šnajberk.

Frederi k van Eed en: Malý Jeník. Kniha

má nemalou podobnost s pohádkami, a s poátku

se zdá, jakoby byla psána toliko pro mládež. Ale

prohlédnete nkolik stránek a shledáte, že ím dále

jest vážnjší a že jest psána také jenom pro vážné,

dosplé tenáe. Osoba malého Jeníka slouží jenom

k tomu, aby spisovatel prostšími slovy mohl vy-

jadovati své hluboké pravdy, a tená aby na n
pohlížel prostšíma oima
Van Eeden, hollandský autor, osvtluje lovka

vi pírod tak pronikavým zpsobem, že na mno-

hých místech neubráníte se zachvní. Naznauje

smr, kterým lovk ml by se ubírati tou »tžkou

cestou k velikému, tmavému mstu, kde lidstvo

bylo a jeho utrpení. « Rozumí se, že kniha vyža-

duje dostatené intelligence tenáovy, bez níž bylo

by nesnadno jí porozumti. Vyšla jako druhý sva-

zek Knih dobrých autor, které ídí a vydává

Kamila Neumannová.

Peklad opatil Arnošt Procházka, a bylo žá-

doucno, aby vnoval více pée stránce jazykové.

Množství chyb (šumíce, mj pozor, studenými ru-

kami, šel si lehnouti, poklepal si svou rukou na

svou hlavu, rozhlédl se kolem sebe atd., atd.) sku-

ten až zaráží a zmenšuje požitek z této cenné

knihy. Ds.

• Vánoní výstava Umlecko-prmyslového
musea. Pomalu poíná se vžívati u nás tato každo-

roní instituce, a rok od roku stoupá poet návštv-

ník i prodaných pedmt. Pes to není dosud

ústední tržnicí výrobk umleckého prmyslu,

jakou bychom páli- našemu obecenstvu, zmatenému

nadvýrobou bžného nevkusného zboží trhového,

ba nesousteuje dosud ani všechny pracovníky

v tomto utšen vzrstajícím oboru našeho umni.

Je hlavní asi chybou tchto výstav, že dostávají
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se na n vedle prací vynikajících pojetím i prove-

dením i pedmty zhotovené podle šablony af již

staré nebo moderní. Na výstav letošní vystaveno

vedle ady prmrností i nkolik zcela svérázných

a vkusných pedmt.
V oddleni grafických umní upoutají vaši po-

zornost vedle dokonalé exposice Unie hlavn knihy

zdobené pp. Wenigem a Bendou. Hebem výstavy

je kollekce keramické školy v Bechyni, jejíž n-
které kusy (Perliky, Holub) zavdávají podnt

k snm o vytvoení dokonalého porcelánu eského,

vítzn soutžícího s výrobky dánskými, jako zase

Zdenka Braunerová svojí výzdobou sklenných sou-

prav ukazuje eskému sklárství na nové samo-

statné dráhy. Vojia Sucharda ve svých Jeslikách,

tebas nedosti šastn polychromovaných, a zname-

nit ezané Madonn znovu ukazuje krásné svoje

nadání, práv tak jako pan Mašin svými pracemi

z imitovaného mramoru, dobe komponovanými,

jež pekvapují novostí techniky. adu prací kože-

ných, známé dokonalosti, vystavuje Lindauer. Zmí-

níme-li se ješt o výšivkách Nelly Brabtzové a deko-

rativních soškách Novákových (Rieger, Mánes, Nm-
cová), je výet pozoruhodnjších prací úplný.

— Katalánský spisovatel Dr. Benet R. Barrios

napsal do revue Joventut lánek o obyejích

na svátek svatého M.kuláše a o Vánoních svátcích

v echách.

Z lánku toho vyjímáme dva pi-eklady vánoních

pisni do jazyka katalánského :

Narodil se Kristus Pán.

Nasqué'l Senyor Crist.

Alegremnos

!

Del ro-er brotii una llor.

Alegrtmnos!

D'un si immaculat,

una rapa reyal,

nasqué per nosaltres.

Koleda, koleda, Štpáne!
Capta, capta, Esteve:

i qué portes dins del sarró ?

Porto, porto la capta.

Cayguí ab ella sobre'1 gel:

corrent vingueren eis cans

y s' mengen la meva capta.

Senyora mestressa, deumen un' altra,

cobriula ab ferra roja,

perque no ho s/ipiga Tamo:

ell ho diría als altres homes. P.

"^Jos. VI. Mrázek: Na stupních štstí.

Cyklus povídek s pídavkem verš. V Lounech

vychází » Cestovní knihovna*, kterou »vede« a vy-

dává pan Jos. VI. Mrázek. Rozumí se, že redaktor

by pokládal za hích na sob i na tenáích spá-

chaný, kdyby v ní neudal svých literárních po-

kus. Jest mnoho, velmi mnoho spisovatel rázu

pán Mrázkova, ti však zavduji se obecenstvu

a vážné literatue tím, že plod ducha svého na-

prosto netisknou. Panu Mrázkovi však náhoda po-

pála píležitosti, že mže chatrné pokusy své vy-

dávati na újmu vcí jiných, které by snad lépe vy-

plnily jejich místo.

Knížku Na stupních štstí není ani možno
nazvati literární zbyteností. Nemá sice vbec lite-

rárního významu, pi tom však mže v nezkuše-

ném tenástvu psobiti škodliv nesprávnou mlu-

vou. Nenabyl-li dosud pan Mrázek žádoucích mluv-

nických vdomostí, má býti aspo pamtliv povin-

nosti k své ei mateské a nevydávati vcí, které

souhrnem svých nedostatk se nehodí pro veej-

nost. Ds.

-^ Z doby úpadku. Kulturn historické
obrazy ze XVII. a XVIII. vku. Napsal D r.

enk Zíbrt. Horlivý pracovník v oboru kul-

turní historie podává tenám Matice Lidu adu
velezajímavých prací, erpaných z oních truchlivých

pobloho ských asv, kdy »jazyk eský stal se

opuštnou, opovrhovanou Popelkou*. 'Ubohá eská
e!« volá spisovatel nad našim mateským ja

zykem a líí, jak heslo »á la mode« šíilo se do

eského života spoleenského se všemi podivnostmi

a výstednostrri. Nakazilo e slovy a úslovími,

zkomolenými z fra-;í vlaské a francouzské k"nver-

sace — skoro n.im se zdá, že heslo ono dosud

nevymizelo, a líení Zíbrtovo jako by bylo vý-

stražným a kárajícím vo ánim také pro nynjší asy.

K líha dále obsahuje poutavé lan y o rozhraní

národnosti eské a nmecké r. 1699— 1701, vpo-
míná proroctví o zlatém jelenu a vzácném echu
na most Karlo v Praze, líí podle zpráv J. A.

Komenského mor mezi exulanty eskými roku 1632

až 1634, pináší písn o Waldšteinovi a Harantovi

ze XVII. vku a j. Každého tenáe zajisté bude

zajímati lánek, jak Maximilian, vítz blohorský,

za mládí uil se esky, a nikoli bez bolestného

pohnutí peteme si též árii na oslavu vítzství na

Bílé Hoe. lánky o trestech za roboty a o selské

rebelii r. 1734 a 1775 zakonují knihu, kterou

upímn sluší doporuiti pozornosii tená. Ds.
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žena Senecova.

^ak chodí sama íma ulicemi

v smutením šatu, zamyšlená, nmá,
na niem zájmu, úastenství nemá,

jde nevšímána, mlky ctna všemi,

Smrt cloní tvá jí svýma perutma.

Je pravda, chot svého milovala

pes všecky jeho zrady, lsti a spády,

své zvolna vadnout zela bujné vnady

a sama opuštná usýchala,

po boku když mu Nero hýil mladý.

A léta míjela a chadla, vadla,

co v Subue kdes s caesarem se bavil,

spád jednotvárných dn ji sžeh a strávil,

až slední jiskra v jejím srdci schladla.

Tak ona nudou, on se shonem znavil.

Až jednou pišel, v keslo k ní si sednul.

»Slyš, Paulo, nechtla bys umít se mnou ?

Svt celý ve propast se ítí temnou,

na dále žít< . . . Hlas chvl se mu, on blednul,

tak toužebn jí ve tvá patil jemnou.

•Jsme staí já i On — znudní oba,

mn kynul, abych zmizel, rád bych žíly

si otevel, však nemám dosti síly,

neb já se bojím smrti . . hrozná doba!

Ty chtla bys být se mnou v slední chvíli?

Jsem Pisonova spiknutí sloup pevný,

když myslí tak a chce — co íci mohu?
Jsem souzen tím — mstiteli nechám bohu,

by soudil pi mou ... je to peníz levný,

za který na práh Styxu klást smím nohu.« —

A ticho bylo v síni : »Te víš o mn
za celý život poprvé jak dlouhý

!

Jen k smrti jsem ti dobrý pedmt touhy ?« . .

.

Tak tžce vzdychnouc odvtila skromn.

»Nuž umem spolu . . . nebyl sen pec pouhý,

ten život s tebou . . . Píteli mj, rci mi,

kdy s Pavlem rozprávl jsi naposledy ?' —
— »Co o Pavlu víš?« on k ní pravil bledý.

— ,Ten z Tharsu mudrc s tahy žulovými

mne první zaved v Galilejce sledy.'

»Poj — jist lehká nám smrt spolu bude' . .<

Dv v peristilu vany postaveny

palác mudrcova . . . Horké pny
se valí z trub . . . trysk ruej krve rudé

z žil oboum v zápstí, jež oteveny.

A teplá voda ine se a splývá

s jich krví smíchána . . . »Jak, Paulo, je ti ?«

— ,Tak mkce, volno, tvojím ve objetí

tak nebývalo' ... On se klidn dívá,

jak modrým nebem v dálku ptáci letí.
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— 'Nu jedno, jako bychom byli spolu

kdy žili — aspo spolu umíráme.

Již mlíš? . . . Tiberu zím behy známé .

Zde mladí žili jsme* . . . ,Ach, konec bol .

Má Pavel pravdu? — Ci zde všecko klame''.

Jej našli mrtvého, po krátké chvíli

již vykrvácel . . . ona živá byla,

ji zachránili . . . strnulost však zbyla

jí v bledé tvái, jejíž profil bílý

ve stínech splýval, v nichž se duše skryla.

Tak chodí nmá íma ulicemi

všem známá bledá vdova Senecova.

k ní v katakombách dl kdys temná slova

ten Pavel z Tharsu. výmluvný když nmý...
1 vzchopila se, chtla žíti znova . . .

Však žila bez zájmu a bez úkoje,

stín katakomb jen živý, bledá, nmá,
zem, nebe, svt víc pro ni pvab nemá
a z kíže netekou jí tchy zdroje,

Smrt cloní tvá jí svýma perutma . . .

\'IOLA

;

Vása.

okonáno.
S tesavými rty a um-
dlévajícím srdcem tiskl

v rukou poštovní stvr-

zenku. Již tedy vydal

z ruky, opustil, hodil

na pospas všech to,

co bylo dosud nepo-

skvrnnou modlitbou

jeho sn všem nezná-

mých, jiskrou 1 vzpláním jeho cit, bolestným,

sladkým díttem jeho duše, prvotinou jeho

hledající ruky.

Nyní pojednou bylo mu. jako by to byla

cetka prázdná, mrtvá malichernost, již oderval

od svého srdce. .Seslábl : vše. pro co dosud
horoval, vybledlo a vyvtralo v banálnost,

kolikráte a lépe vyjádenou, a vzpomnl-li na
to, na upnul veškery své pošetilé nadje, byl

by se nejradji rozesmál chechtem sardoni-

ckým nade vším i nad tou nynjší mukou
a svíjením svého nitra . . .

Pro díve, dokud své myšlence žil celý,

nikdy nepodmanila si jeho dvacetiletou hlavu

pochybnost nad zdarem, pro až prav nyní.

kdy byl s oddechem radostné úlevy dokonil
a odeslal to, co za nho mlo mluviti, dobý-
vati mu sympatií, povzbuzení, po nmž duch
jeho lanl?

Zaplašoval starosti, budil znova minulé
vznty, rozkoše tvrích chvil, le marn

!

Jako v závrati odcházel, nevda ani kam,
nohy jeho pohybovaly se mechanicky a srdce

jako poplašené ptáe otloukalo se o svou klec,

pružnou, pevnou, teplou — ale pece klec.

Nepochopoval co se s ním náhle stalo, jen

cítil, jako by mráz žehl prvý kvt jeho zdat-

nosti, záhy rozkvetlý. Bi skepse svištl po-

prvé nad jeho hlavou a švihy jeho sešlehaly

sebedvru tak pyšn vypjatou dol k zemi,

v prach. Ohlížel se po úlev, potše, pomoci
a srdce zaplakalo mu úzkosti. Proud stude-

njšího, vlhkého vzduchu ovanul jeho chíp.
Protel si oi, stanul a rozhlédl se.

Byl doma. Kam jinam vésti ho mohl ne-

uvdomlý pud, než tam, kde dlíval nejradji,

kde duše jeho pila dlouhými doušky ukoj a

klid a sladkost blouznní, kde zapadal jako

divoký holub v nazelenalý soumrak a polotaj,

v tu íši sešeených zvuk, vyznívajících barev,

kde padalo listí s ševelem polibk, voda
šplounala popvováním kolébající matky, rá-

kosí šumlo povzdechy zakletých princezen,

v tu íši tlumených kontrast, splývajících

pechod, tajuplné harmonie, kde hrot nebodal,

hrana se neostila, v tu atmosféru mkkou,
poddávající se štíhlým prstm Fantasie k mo-
delování, ve snní zamlklé a pece hovoící,

v kontury skrývající se a pece vnadné, slo-

vem tam, kde poprvé zasvitly' mu Její oi,
kdy vtáhla do jeho duše jako zá ervánk
tucha v její existenci, posvátné trnutí tla
z ženy zrozeného na blízku nebešana? . . .

Ano, byl to jeho milý, jeho jediný arodol,
kolébka jeho sn, památník jeho tvrích zá-

pas, pvabná, v klínu staré doubravy uta-

jená slatina, kol níž na pažite, zbytku opu-

štné lesní školky, starouš vodník pstoval
své emeice a vranní oka sinných kvt a

dti jeho sázely žabí vlas. rašeliník a kapradí
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nikdy nekvetoucí. Stiny hrajících a honících

se lesních žínek kmitaly se rychlostí veverek

a tu a tam z pod tmavého klobouku hibu
ozval se smích drobné té havti. Znal je a oni

jeho, i a nebyl z jejich svta, neutíkaly ped
ním, nebály se blouznivé, zamlklé jeho pí-

tomnosti.

Jen málokdy jako cizokrajný zjev ohnivé

rajky pronikl až sem paprsek slunení a roz-

jiskil hla vodní do zlatová. V sítin, rákosí

a šáchorech to tajemn zaševelilo, krpje
zahrály duhovým vidmem, kropenatý olek
vyplul mezi ernými mrtvolami list, rozhlédl se

udiven kol a pevaloval své ještrí, na bíšku
oranžové tlo. Hbitji zaveslovali sekái, zá-

vodili, brali pekážky stébel a list a proná-

sledovali svit slunení na celém povrchu tn.
Cos zatetelilo se nad vodou, zadulo, a znova
usínala hladina vodní. Paprsek zmizel.

A volání žab, ne nepíjemné sluchu pro pi-

rozené zvuky vnímavému, zaznlo místo kle-

kání pi západu slunce. Zvuk modlících se ti-

betských mlýnk . . .

Tu se on, tichý host a pozorovatel zdvihal

a odcházel dom, rozesnn a zamyšlen.

Jindy dostihla ho noc v zákoutí tom.

Stromy tiše naklonny spaly a nad hladinou

chvla se perlov šedá zá vycházejícího m-
síce, jako rozechrané, žluté pýí neb zele-

navé boJliny plísn, A když na ostrvku nebe

mezi košatými korunami vyplul úplnk, tu

rozhoely se bledé svity v tekuté, syté zlato,

na pažite zaskvlo .se to ízami tanících vil,

s vtví vlály paprsky jako padena nitek pa-

voucích, hlasy žab, sýkú, houkání doupáka
ze snu, jako zdravý chrupot provázely dech

odpoívající zem.
Ale nkdy nevidl vše to, co píroda sky-

tala, vidl však za to Ji, naplovala mu celý

svt i toto zákoutí I

Snil o istém, bílém zjevu ženy, pólo víly,

pólo cheruba, o páru oí, upenj'^ch jen vzhru
k bezoblaným výšinám ideálu, do etheru vl-

nícího se majestátn nad rmutem a mraky,

z nichž mruelo burácení vášn, šlehaly rudé

blesky rozdivoelé krve.

A snní zmnilo se v touhu a touha vzrostla

ve víru, že ji spati, že dotkne se vonného
roucha jejího, setkaného z mlhových paprsk
duhy, že rozeší jednou záhadu hlubokých
zítelnic, modrých, všeobsáhlých jako neko-

nený azur, že otevrou se klassicky vykro-

jené rty ke slovm plným veleby, líbezností a

svatého poslání.

Cítil její pítomnost, kam se hnul, touha
jeho dávno stala se láskou, bezmrnou, hlu-

bokou, srostlou s každou tásní jeho bytosti.

Znal již, cítil, že unikajíc mu, pece ho ne-

opouští, že jako on touží, tak i jeho touha ji

pitahuje, myšlenky jejich se zasnubuji, že

nastávají okamžiky, kdy splývají v jediný

plápol, že z vítzky stává se podmanná,
z obdaené dárkyn, že sama nadpozemská ve

svých loktech unáší ho k nebešanm.
Koil se, klanl se, budoval a krášlil jí

oltá všemi skvosty bohaté své duše. A zde

v této lesní tišin vídal ji sob nejblíže, sladce

kynoucí, vzlétající daleko nad koruny dub a

on hnal se za ní, až vázl dech a rozplývalo

se vdomí.
A ona, jeho milenka, božsky krásná, vn

mladá Umna, stála tsn pi nm, její po-

hledy, úsmvy okídlovaly jeho myšlenky

i ruku a v celém píbytku jeho rozlévala se

zlatá radostná záe, ržová vn, libý osv-
žující chlad . . .

Telegram

:

»Panu Vojtchu Kvtenovi, sochai v Ná-

plavce. Váša pronikla. Prodána hrabti P. Gra-

tuluji. Profesor Wurz.«
A zase chvly se rty jeho, když na témže

poštovním úad tímal depeši tuto v ruce.

Ale tentokráte bylo to rozechvní, v nmž
byla vítzosláva, hrdé štstí, opojení nerv.

Tedy dávný jeho sen se splní, brána aka-

demie je mu otevena, nabude vzdlání, roz-

hled, vstoupí do chrámu Krásy, bude vpíjeti

se do jejích div. Ano, vše, po em duše jeho

dychtila jako sazcnice v pd jalové ; ta bla-

hodárná kyprost, vláha, sliby velké úrody, to

zasulo ho pojednou jako lavina a povadlá,

pochybnostmi a oekáváním, ne spánkem vy-

moena mysl jeho vztýila se k bývalé pruž-

nosti a síle. Již cítil, jak odtrhuje se od p-
stounské, nehostinné pdy, jak zachycuje se

bohaté, úrodné prsti, rozkládá své výhony pod

smavým nebem vlašským, kde v nesmrtelné

kráse rozkvétají a kynou vkovné básn
v kameni, díla mistr svtových.

Píští dnové naplnni byli divokou honbou

krásných pelud a tuch budoucnosti, nepo-

kojem plným nedokavosti. Zcizeným již okem
pohlížel na práci svou v díln kamenické, na

šablonovité tesy, bezmyšlenkovité napodobo-

váni, duchamorné mení a pihlazování ka-

mene, jenž nebyl mu živým, nemluvil. A nade

vším plul jako ohnivá vlasatice pocit, že tam

v dáli výtvor jeho z plenek již se vybavují-

cího umní mluví za nho, pje chválu jménu

dosud neznámému, že oi vyvolených obrací

se po nm, novém milenci nebeské Umny.
Triumfální pocit ten krátil dlouhé hodiny i dny,

jež bylo mu prožíti ješt, než odebere se tam,

kam volá ho umlecké poslání. I noviny pi-

nesly o nm strunou umleckou zprávu.

Jméno jeho, dosud neznámé, poprvé vyplulo

nad povrch víru veejnosti.
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A již nesnil o Ni, velebné, krasnc, bílé, ne-
hledal ji, nebot cítil ji v sobe ; mysle na Ni
poznával, že myslí na sebe, že hrouží se do
svého nitra, že oslnn je víc a vice leskem
vzácného kovu, jenž skryt dímal v poklad-
nici jeho talentu, jehož paprsky promítaly mu
okolí krásou a vci všecky nevídaným p-
vabem. Hoj, jak tlaily se, nabízely se mu,
jako koketní ženy ! Vem mne ! Ne, mne ! Pe-
tvo, uhn, oživ ! Van peruti geniovy vléval

pohrdavý chlad do krve jeho. Nikdy nebyl
mén pístupen svodu hmotných vnad žen,

než v dob tohoto hrdého štstí.

Ješt nevyprostil záícím meem ideálu své

princezny, ješt ve spánku a slabosti zaklety

dlely v balvanech, ekajíce na tesy jeho zbroje,

na umleckou sílu jeho paže, aby v nahé,

©slepující kráse vynoily se z vln kamenných
a ovnily ho laurem vítze a mistra.

Byl samoukem v ryzím toho slova smyslu,

sam probudil a uvdomil si umlecký pud,

uil se od_ nejvtší uitelky všech umlc, od
piírody. ím vice ji poznával, pronikal hlu-

bokou moudrost a krásu jejích zjev, tím více

ji zbožoval. — —
Byl sirotkem vychovávaným a vyueným

u strýce kameníka, jemuž vyrábl nejtžší za-

kázky a problémy hrav. Avšak jeho vyšší

snahy zstaly nepochopeny v mozcích eme-
slník, jako byl strýc, nazývajících pravé umní
hladomením. Proti strýcov vli, tajn, ve
chvílích prázdn tvoil, modeloval. Pi inspekci

kamenické školy v Hoicích setkal se s profe-

sorem Wiírzem, modeloval ped ním a pro-

fesor byl píliš umlcem, než aby tak zej-

mému talentu dal zahynouti. Uprázdnilo se

místo nadaní v akademii pražské a profesor

vybídl Kvtena, by podal žádost a zaslal

vzorek své pokroilosti.

Konen uplynuly prázdniny a Vojtch Kv-
ten, nov pijatý akademik jel do Prahy. Žhavá
touha ihned vidti svou vásu, pokochati se

s ní, vedla první jeho kroky v Praze do paláce

hrabte P. Tšil se na toto shledání jako dít.

Zvdl již díve, že hrab, obstárlý a do
nedávná nevaln zámožný pán, úmrtím svého
bratra, majorátního pána, zddil znaný ma-
jetek, a že nyní si znovu zaizuje a vyzdo-
buje zanedbaný ponkud palác po bratrovi

v Praze,

Kvten stanul ped omšeným portálem pan-

ského domu a prohlížel si karyatidy ve brán
znaleckým okem. Mil rozmry, sklon i pro-

porci soch a kývnuv pochvaln hlavou, vešel

do prjezdu. Byl opuštný, s pravé i levé

strany výšila se za sklenným pažením scho-

dišt. Z prvého patra ozýval se ruch a hlasy.

Mladý socha ohlížel se po nkom, kdo by
mu cestu k váse ukázal. Zaklepal na malé
dvée v prjezde.

Šouravé kroky a ubledlá žena objevila se

ve dveích.
Kvten tázal se, sejmuv klobouk, zda mlu-

viti by mohl s domovníkem.
>S portýrem, pane. To je mj muž, odv-

tila žena. Rate jen dále ! Je nahoe u dl-
ník. Rate jen dále!

»Ale snad bych mohl sám —

<

Nevím urit, kde je, jen rate dále!«

Vešel do malé svtniky jedním oknem
osvtlené a z této do vtší, svtlejší.

Na pohovce proti oknu sedl hoch trnácti-
letý, hubený, plavovlasý, pokašlávající, mod-
rých, horen záících oí.

».-\ co mu mám íci?« tázala se portýrová,
vracejíc se ke dveím.

»Jsem Vojtch Kvten, socha, a rád bych
vidl svou vásu, kterou prý pan hrab za-
koupil, velikou, štíhlou, zelen polévanou.*
Od pohovky ozval se povzdech a portýrka

spráskla ruce.

»Ach božínku! Tak vy to jste? Tak mladý
již tak krásnou a drahou vc jste provedl?*

Vojtch Kvten odkašlal si v rozpacích, po-
hlédl man na hocha. Zrak tohoto tkvl na
nm s obdivem a zárove se srdcejemnou lí-

tostí.

»Což ji znáte, paní?*

»Ach božínku! Jak bych ji neznala? Vždy
nám tu stála na okn pes msíc a bylo by
dobe, kdyby zde dosud stála.*

»Jak to?<

»Oni ji rozbili," zaznl chraptivý hlas s po-
hovky a tenké ruce hochovy stíraly z oí
slzy.

»0h náš študent Benouš, ten vysedl ped
ní celé hodiny. Ten se pro ni již naplakal,*

dodala portýrová.

"Rozbili — rozbili — * koktal Kvten kle-

saje na sedadlo. Studený pot vyrazil mu na
ele.

»Inu, snad již máte, pane Kvten, zapla-

ceno,* konejšila portýrka, a když ne, náš pan
hrab je kavalír a zaplatí Vám. Ale abych
vám to povdla, stalo se to tak. Pedevírem
byli alounici se zahradním pavilonem hotovi

a pro ten byla vása urena. Pišli pro ni dva,

odnesli ji, a co neštstí nechtlo mít — na scho-

dech do zahrady jeden z dlník klopýtl,

upadl a vásu strhl pod sebe. Bylo hned po
ní, na sto kus rozbita. Ale co je vám, pro

Boha?*
Dušené zasténání vydralo se nešastnému

sochai z hrudi. Tiskl dlan do jamek oních,
aby zastavil neodolatelný tok slzí, jež pálily

mu v oích.
»Co je vám?« optovala portýrka soucitn.

»Nic,« odvtil Kvten a dodal hlasem selhá-

vajícím a per>'vaným : »Mohl bych je —
mohl bych ty stepy vidt?*
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>Ach božínku! Holenku, to se již nedá
spraviti. Zde je máme.«

Zaharašila táhnouc z kouta košík a odklo-

nila víko.

Zde ležela modla jeho v ssutinách. zniená
práce mnoha msíc, myšlenky mnohých let,

trosky z ásti jeho vlastni duše. K emu
vdechl jí lepotvar, k emu propracovával jej

v bezpoetném krouženi, ryl, hladil, ubíral,

pidá /al, kryl a napouštl barvou, namáhav,
mnohými pokusy složenou, k emu sám vy-

pálil ji úzkostliv, neopouštje ji v žáru ani

na vteinu? Marné námahy, marné nadje,
vše to je nyní navždy pry, jako by nikdy
se to z mozku a z ruky jeho nezrodilo. Kdo
znal jeho dílo ? On. on sám, z tch ostat-

ních málo kdo je vidl, nemohli je tak znáti

jako on.

Hle, tu leskl se na stípku peražený list

šáchoru; vzpomíná, jak peliv ryl jeho žebra;

tu vyniká hlava žabí i vidí se, jak hmoždil
se, než chytila ohnivá barva oí; tam vlnilo

se kus vousu potmšilého sketa, jak rád sty-

lisoval tu zm vlas ; onde jako by se chvly
ješt roztanené nohy vodní ženky, tam zase
splývavé odstíny na hladin vodní, tmavé
vtve a kmen dubu . . .

Jednotlivosti tyto vynoovaly se a peleto-

valy jako jiskry v popelu a stepy rachotily

pi pebírání jako kosti rozpadlé, strouchnivlé
mrtvoly.

Nešastný socha zakryl si znova tváe a

keovité vzlyky otásaly celou jeho postavou.

Nemohl tomu ani uviti ! Jeho antická, štíhlá,

krásná, kamenná básei, již by byl kroužil

nejradji z vlastního masa a vyzdobil velými
krpjemi své krve, navždy je ta tam !

•Pane Kvten, byla tak krásná, jako nej-

stkvlejší báseii, kterou jsem kdy etl,« zvo-

lal pojednou hoch na pohovce hlasem váš-

nivou upímností se zajíkajícím. 'Dal bych za

to život, kdyby se to bylo nestalo.

«

Kvten vzhlédl a setkal se s okem bolest-

ným soucitem rozšíeným, s okem, v nmž
vidl pevn zakotvený smutek nevyhojitelné

choroby, však i soustrast a pochopení jeho

ztráty.

Zkormoucené srdce jeho pocítilo první úlevu
v tžké chvíli.

Pišinul, nevda ani co iní, židli svou blíže

k pohovce a pohlížel chorému z blízka do
tváe.

Benouš poal vypravovati a Kvten lapal

každé slovo jeho, jako vyprahlá zem pije že-

lanou rosu.

Z nesouvislých slov a vt dohadoval se

Kvten tchy plného seznání, že smutný hoch

ten je jediným lovkem, jenž tvorbu jeho
zná, jenž ji prostudoval, pronikl a jí poroz-

uml, zárove pak postehl, že píroda vdechla
chorému tlu tomu duši útlocitnou, pro krásu
vnímavou a umlecky naladnou.

Hoch vyprávl, jak bál se s poátku po-

divné té vásy. Vyrostl v ovzduší velkomsta,
byl zídka za jeho branami, hustý, tmavý les

pak nespatil nikdy.

Pohlížel na vásu s poátku bez úasti,

z dlouhé chvíle, letmo tkal po žlutém okolku

šáchorovitých koen na podstavci, až stanul

na okraji vykrojeném jako propast v korunách
dub, jejichž koberec listový šupinovit ji

vroubkoval. Pozdji, když zvykl si, dlely oi
jeho déle v tajemném šeru zobrazené idyly

lesní, vnikaly do jednotlivých složek velko-

lepého dojmu, a ím více noily se do zmti
kivek, vypuklin a prohlubin, tím více sezná-

val arovné a rozehívající myšlenky, jež

umlec stajil v podivuhodnou nádobu.

Sedávaje celé hodiny ped vásou, sezna-

movával se s poesií pološera, mlení a snni,
vžil se do díla, jak umlec si jen páti mže,
octl se v naivní, tajemné pohádce, slyšel

skítky klepati, lesní ženky se chechtati, jezdil

na slatin s potápníky a spátelil se i s kos-

matj>m vodníkem, shledával roztomilým i ten

žabí národ vykukující z rákosí. V šeru klenby
vtvové hledal i on bílý stín zakleté prin-

ceznj' — — — vlající roucha vil . . .

Ba znal, znal ten smutný hoch tu vásu,

vyjmenoval Kvtenovi všecky drahé jednotli-

vosti do podrobná, že vznášela se ped obma,
tvrcem i obdivovatelem, jako Phoenix z po-

pelu záící, obrozená, v nové, nehynoucí lad-

nosti. Benouš vdl o každém rysu, uhodl

jeho úelnost, ba nutnost umleckou, zrovna
tak jako Kvten sám.

S jakým nadšením se oba rozhovoili, jak

rozzáily se obma oi, když smutný hoch

mluvil o svých básnických utopiích a socha
o svých plánech, plných inorodé síly životni.

Byli oba ješt naivními dcky.

Když zdvihl se socha k odchodu, podal

ruku mladému píteli svému a vele ji tiskl.

Rodie Benoušovi sedli již dávno v pedním
pokoji a pochvalovali si, jaký to hodný pán,

že s chorým jejich hochem tak pkn hovoí.

Vdný, blažený zrak Benoušv doprovázel

sochae. Jda ulici, nezoufal si jíž Kvten jako

v prvním návalu bolesti. Váša jeho vykonala

své poslání. Byl pesvden, že stvoil ji

k tomu, aby zpíjemnila sklon životní mladého,

smutného snílka a vyplnivši svj úkol, musila

zahynouti.

To jediný úspch díla umleckého, ale úspch
tak povznášející a plný, že Kvten nelitoval
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marné práce a nepál si ani pro písti výtvory
své výsledku lepšího.

Byl z jediné práce seznán a až do duše
prohlédnut; jaká to krásná, královská odmna,
slavnjší než vnec vavínový

!

Seznal, že nezáleží úspch na trváni, že
hodina pochopení vyváží celé století neupím-
ného obdivu aže není poctivé práce umlecké, jež

vykonána by byla nadarmo, pro nikoho, tak
jako žádná síla v kolotu svt nepichází na
zmar.

Jedinou slzu setíti, jedinou mysl kleslou
povznésti — zda není to již dvodem a opráv-
nním existence umleckého díla. V tom byla
Umna jeho pravou ženou, to jest geniem
dobra a soucitu.

STANISL.'\V J.^RKOVSKÝ

:

Na podzim, v oeší
(,Pokraování.)

roíessor opel se levou
rukou o kathedru a cí-

til, že elo mu vlhne.
Pi tom zavadil jeho
pohled o rozevený ten

píruní katalog a jmé-
no toho studenta, pi
nmž stálo kestní jmé-
no >Prokop«. Znovu
pohledl na toho be-

ránka, snímajícího híchy celé tídy a mysl
jeho podobala se vod vroucí, z níž teplem
bubliny až z míst nejdolejších a nejtemnjších
mocn derou se na povrch. Blesklo mu cosi
hlavou, ale hned tu sirku shasl a sfoukl zby-
tené to svtlo. Až skoro nápadné bylo to
mlení a netrplivost zašumla tídou svým
kídlem. Professor také cítil vznikající ne-
srovnalost, ale nemohl se honem vzpamato-
vati a utáhnouti uzdu myšlénkám pojednou
splašeným ; tak tedy opakoval poslední otázku
o prsenicích dvoiJ rovin rovnobžných s ro-

vinou tetí — ale hlasem docela zmnným,
mírným a mkkým, jako když na varhanách
všecky rejstíky zmlknou a zstane jen njaká
dolce vox humana.
A pokraoval hned sám, nevykávaje ani

odpovdi studentovy:
»Nu, tak si pedstavte: strop, podlaha, —

jaké jsou to roviny ?«

»Rovnobžné,« odpovdl hoch tiše a klidn.
»Nu, tak konen!" zvolal professor, jako

by po tolika nesnázích našel se dávno hledaný
uenec.

»A jaké jsou prsenice jich s vedlejší

stnou?-
>Také rovnobžné.";

»Dobe, dobe,* liboval si tazatel a všechen
hnv jakoby s nho padal.

Vystoupil pak na pódium k tabulí a blížil

se ke studentovi, poád zkoumav a jakoby

sám sebou zaujat, s jakousi bázni na se

dívaje a dlouho pomlel, než se zaal tázati

znovu. Studentovi asi také se uvolnilo, když
jiskry z pohledu professorova díve tak ostré

te najednou pohasly a zaal obšírnjším vý-

kladem ujišovati posluchastvo, že ty pímky
nemohou býti nikterak nerovnobéžny.

Proiessor spokojen pokyvoval i tenkráte,

když už erný pestal se svým výkladem.
Myšlénky jeho byly daleko, daleko odtud, ne
tak místem, jako asem, a nepozoroval ani,

že ve tíd nastal lehký šum, starý duch ši-

balstva, zahnaný na chvíli tmi nkolika pe-

ckami, jakoby klíní dírkou se byl sem protáhl,

a že v zadních lavicích pozvolna zaínali vyn-

dávati co nemli : latinu a praeparace, s híš-
nými sic, ale tím pevnjšími úmysly pipra-

vovati se na hodinu píští, dnes již tvrtou.

Nosem jemným jako gentleman vycítilo stu-

dentstvo, že Je po boui a professor dotvrdil

to sám.
»Je-li pak toho potebí,* domlouval mírn,

ale hlasem ponkud zasteným, »a není-liž

možno s vámi po dobrém zacházeti ? Kdyby
se byl piznal ten nejhorší zbjník z vás, byl

bych ho prost napomenul.* A pidal k tomu
sermon, jejž není teba reprodukovati, pon-
vadž sotva mezi toucími bude nkdo, kdo by
takových napomenutí dobe mínných, ale pro

posluchastvo neb dokonce tenáe hrozn
nudných, nebyl vyslechl do omrzení. »Doufám,«
konila ta e, na mkkém polštái nadje
odpoívajíc, »že se to podruhé nebude opako-
vati !«

Znlo to jako naprosté odpuštní a výmaz
napsaných známek, a úinky této dobroty, se

stanoviska písn paedagogicko-didaktického

snad ponkud nemístné, nebyly by se jevily

mrou tak povážlivou, kdyby professor Ski-
van prese svoje vznešené povolání nebyl pece
jen lovkem docela obyejným, a nebyl za-
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mstnun v té chvíli více sám sebou než-li

šestaticiti více nebo mén neposedy. Mazanec
vedle Malátka sedící podával sousedovi kus
housky, ne tak z pátelství a nezištnosti, jako

v nadji na ochotné zapjeni latinských slo-

víek, které Malátek už pi etin opisoval

ode druha Laštoviky, známého díe. Mladík

Kašpárek napravoval svému Pegasovi podlo-

mená kidla a básnil dále epos lyrické prve

drsnou rukou osudu perušené; psal potají:

». . . zapádá si svoje sloky, — co ti íct, ach
prach a broky !< Brabenec v druhé lavici už se

nemrail doufaje v neškodnost dnešních událo-

stí, Karásek za odmnu pestálých strastí vy-

táhl pravé koleno, opel je o prkénko v la-

vici, rozevel na nm Nerudovy Feuilletony

z knihovny žákovské vypjené a s gustem
pustil se do této lektury. Kamarád ped ním
v as avisovaný roztáhl záda, — tlocvik, který

dovedou jenom studenti, — aby Karásek ml
bezpenjší úkryt a klidnjší požitek . . . Duch,
o nmž svrchu zmínka uinna, jako by se

byl v kout usadil a pedstíral napjatou po-

zornost. Tak podobn inil i Šnajdr, ve sku-

tenosti jsa myšlénkami svými u posledního
footbalového matche Slavie s jakýmsi exotic-

kým klubem.
Professor odloživ knížku poal svúj další

výklad, sic proti obyeji trochu roztržitý a

perývaný. Co chvíli zahledl se k posledním
lavicím a na nemalou mrzutost tam té galerie

i zabrousil až k ní. Nikoliv se zlým úmyslem
kontrolovati pozornost, nebo na lavice se ani

nepodíval, neku-li pod lavice ; naopak s úsm-
vem pohlížel zvlášt na erného.

Neušla studentm tato náhlá blahovle profes-

sorova. Vykládali si to tak, že erný svým
tichým klidem tu píze si získal tak, že pro-

fessor asi domnívá se v nm vidti Bh ví

jakého mathematika. Páli mu toho ze srdce.

Byl to takový mírný, chudý hoch, co chvíli

nemocný, ale pi tom pilný a piinlivý. N-
kteí znali ho z blízka, z domácnosti, a vdli,
že víc u nho pátkv nežli svátkv. Hoch
také vyhlížel jako dej mu kus chleba a sedl
jako vrána na úhoe, v jedné ruce prázdno a

ve druhé nic. Snad že také toho si professor

všiml a dobromyslní soudruzi tšili se z toho . .

Rozpomínka je zvláštní rostlina: ím chlad-

njší srdce, ze kterého puí, tím bujnjší vy-
hání kvty. A ze srdce professorova najednou
vyhnal celý hrozen kvt, ale studených, jako
když okno mrazem ztuhne.

II

Professor Skivan odcházeje ze tídy nutil

se do úsmvu. Pospíchal do sborovny, kde
scházeli se ostatní uitelé, nezamstnaní in-

spekcí na chodbách. Potkal kollegu Koneného,
historika, který pospíchal do druhého patra na

dozor. Nebylo dne, aby dobromyslný tento

vdy pstitel, který hrozn rád špaky roz-

pouštl, nepinesl njakou anekdotu nebo vtip;

na potkání lidem vnce vil a klidu neml,
dokud svj rozum nkomu do klína nevy-

sypal.

»Pane koUego, pane kollego!* volal na Ski-
vana už z dálky.

»Co se stalo ?« tázal se Skivan polekán,

neznaje dosud spád Koneného.
»I nic — jenom jakýsi nápadník ujištoval

svoji bohatou milou, zeji miluje vroucnji, než
dovede vyjáditi slovy, a víte, co ona mu ekla?
— Snad abyste to zkusil v íslech «. A když
vidl, že si .Skivan od smíchu bok nerve,

dodal: »Pokejte, ješt nco ze soudní sín:
Dvacet let káznice dostanete, povídá soudce
jakémusi darebákovi, máte ješt njaké pání?
— Ponížen prosím, raej vzkázat mej starej,

aby na mne neekala s obdem -

Professoru Skivanovi nebylo do smíchu tak

jako ped hodinou. Vešel do sborovny tak

jako ostatní, kteí picházeli mlky, každý
unaven, umluven, odložili kabáty a klobouky
a úzkostliv prohlíželi rozvrh inspekcí, který

dosud nevžil se náležit, aby nevdomky ne-

zmeškali njakou povinnost . . . Dva mladší,

filolog Roušavý a suplent Povejšil usedli na
starou prosezenou pohovku, každý do jednoho
rohu, Roušavý se protáhl a položil ruce do
klína. Povejšil opel lokty o kolena a hlavu

o dlan, starší a vždycky vážný Brodský
zvolna se procházel po velkém tom pokoji,

naež se odhodlal zapisovat známky do tíd-

ního katalogu. Matouš, už asi osmiletý suplent,

usedl ke dlouhému stolu uprosted, vzal me-
chanicky do ruky noviny zde se válející a etl.

Senior Langer, sotva vešel, hnal se ke stolku

u okna, zasedl k hald sešit a tu tvrt ho-

dinku oddechu opravoval primanské latinské

komposice. Kdo je zvyklý práci, toho zahálka

zemdlí. Zuiv do toho dlal áry a kíže,

ervený inkoust zanechával za sebou krvavé

stopy jeho ádní, ale z vysokého stohu ubý-
valo jen pozvolna. Zatím co venku na chodbách
byl, ruch a šum, ve sborovn bylo ticho.

Únava, neklid a starost tudy táhla, hned
te, takoka na poátku školního roku. A pec
i z erných oí toho starého, šedivého Langra
sálalo nadšeni pro tžkou tu školní robotu,

na kterou všichni, jak tady byli, až po su-

plenta Povejšila, šli s láskou a oddaností

v srdci, — s láskou k mládeži a s oddaností

ke jhu školní práce. Této nelze podjímati se

bez idealismu a nezištnosti : právník, léka,

i theolog vchází do neznámého života s na-

djemi rznými, — professor, uitel zná svoje

namáhání už od malika ze škol, do kterých

sám chodil a zatím co jiní setásají nenávidný
prach školní se své obuvi, on sám zas do
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toho prachu se vrací, aby za svou lásku klidil

jen nevdk a nenávist . . .

»Kde pak je Konený?* tázal se všeobecn
Matouš. »Abychom se trochu zasmáli. <

Dlouho nikdo neodpovídal, teprv po chvíli

poznamenal Povejšil, dosud ochotný : »Má
tuším inspekci.*

>Dnes nic, dnes nevyšel Švanda Dudák,*
ozval se Langer od svých sešit, »a erstvé
Fliegende také nejsou*.

V této chvíli vstoupivší Skivan, kterýs Ko-
neným trochu se pozdržel, povsil svrchník
a rovnou ke stolu, na nmž ležely tídní kata
logy: hledal sextu.

»Tak, tak, kollego* pochvaloval žertovn Kost-
livý, eštiná, pišedší hned za Skivanem.

»tak je to v poádku, jen piln hbetem hý-
bejte, z pilnosti se štstí rodí . . . Hned za-

psat známky, aby žádná nevystydla! To
by z vás ml starý pán radost .... No,
no, — z toho kouká aspoi pochvalný dekret.*

trochu posmšn dodal.

»1 jen táhnte žíly, dokud jste živy!* ozval

se Langer znova od svých úloh a praštil sešitem.

>Ne,* odpovdl Skivan jako na omluvu,
»chci se podívat tadyhle na toho sextána er-
ného*.
»Ach ten!* zvolal Matouš vstávaje od

novin. »To je chudák,* informoval hned Ski-
vana. »Uí se dost, ale zdá se, že domácí po-
mry jsou njak divné.* Matouš ml v sext
nminu a znal erného už z kvinty.

(Pokraováni.)

-3^^5
KAREL KLOSTERMANN:

Mlhy na Blatech.
Román.

(Poliraováni.

bába zase; »Pes Blata

se pevalily asy a te-

kla na nich krev ne-

vjinná i krev híšná,
a toho se zapomenout
nemá. Za svobodu
Blat Kubáta dal hlavu
a, dyž ho sfali tam
u potoka, co ty ka-

meny tam leží, vtší a

menší, jak von istou písahu složil, že pravdu
povjídá, zahmla z istých nebes hromová
rána a déš se poal lít a spláchl krev ne-

vjinou. Tu páni se ulekli i Vondrovská chasa
i sám kat a všickni utekli a Blata sedlákm
zvostaly. A toho teba v pamti zachovat na
vný asy a v devíti vsích každej lovk se

má za nho modlit, aby mu Pánbh dal od-

platu za smrt muennickou, kerou podstoupil

za právo a pravdu.

«

Nebylo vtší slasti pro babiku, než když
se mohla rozmluviti o Kubátovi, z jehož rodu
pocházela a jehož podání zachovávala u vrné
pamti, šííc je, kde a kdy jen mohla, as takovým
nadšením hovoiti o nm umla, že každý ji

rád a vdn poslouchal, teba stokrát slýchal,

nenaslyšel se.

. . . »A kameny na Blatech, na behu vody,
jsou po nm památka posvcená,* hovoila
svou; »Bh sám tak chce a zlá znamení do-
pouští, dyby kdo jich zneuctil. Jsou u nás ta-

koví rouhavci a nerozumové, co chcou všecko
vdt lip než inej. Nu, byl takovej chasník,

v Plástoj'cích sloužil u Mrázk. Tak, dyž tam
postavili nový stáje, hledali kamen na práh

a žádnej nemohli najít. Tak von ten chasník

povjídá, že vo takovým kameni ví. A kde že

ty kameny sou, ptá se ho nebožtík Mrázek,

Pánbh mu dej lehký odpoinutí. Ze pej na
Blát, ale to neek', že myslí jako ten menší
ze dvou kamen, co tam leží Kubátovi na
památku, a sedlák si nepomyslil. Tak von šel

ešt s dvouma jinejma a dali se do dobejvání

toho kamene. Bylo už veer a pod mraky
bylo taky, a káru mli s sebou, aby ten kámen
naložili, proto že, vjíme, vodnest by ho byli

nemohli. Tak voní, jak nasadili krumpáe,
aby ho vykopali, zmoct ho nemohli, jak ten

kámen se vzpjiral a nechtl z tý zemi. Tak
kleli a sakrovali až hrza a ert že by v tom
byl, íkali. Tu se zdvjíh' náramnej vítr a káfía

piletlo a erných havran celý mrano, nad

hlavami nim kroužili a spsobjili takovej

povyk a kik, že jeden z tch chasník útek'

samým strachem. Tak tedy ti dva, co zbyli,

ten kámen vykopali peci a naložili na káru

a do Plastoj'c ho dovezli a za erný noci se

tam s ním dostali a poade ti havrani a káata
za nima letli a povykovali. Jak ten kámen slo-

žili s káry, hned pruhovali, bude-li se hodit

za práh a moc dobe se hodil : pasoval, jako

dyby ho kameník byl do tch veej vym-
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íl Tak teda kámen byl prahem a dobytek

ml po om šlapat. Ale nešlapal, ani jednou
na nj nevstoupjil, nebo už tej noci se strh'

takovej elent a rámus v tch stájích, že ni-

kdo, co Plábtoj'ce stojí, nic takovýho nesly-

šel. Dal se ten dobytek do takovýho vaní a

buení, že všecko se pobouilo, a krávy íe

utrhly a bhaly po stáji, jako by se byly

zbláznily. Celá ves se sbhla, ale nikdo si

netroufal vejit do stájí, jen se poádejc ptali,

co to je a co se to stalo. A potom ten chas-

nik, jak vod nich útek', dyž ti ptáci takovej

povyk strhli, prozradil, pro a vod eho to

asi je a sedlák dal hned zas vyndat ten práh

a naídil, aby se kámen zase dovez na mí-

sto, kde ho vzali. To se taky stalo ešt tej

.loci a byl svatej pokoj, ani ti ptáci se už
nesletli.«

Bába se odmlela, druzí se rozhovoili, ten

to, onen ono povdl na doklad pravdy jejího

vypravování. Po chvíli bába se ujala znovu
slova.

»Náš táta nebožtíek — Pánbh mu dej

vnou slávu! ml takový tení, moc tam
stálo psáno vo Blatech. Krve tekly proudy po
nich, bitvy se tu svedly, všech devt vsí bylo

vypáleno, daleko široko celej kraj se vobrátil

v pouš a mnoho lidu selskýho bylo pobjíto

vod tch voják. Pod Zahájí a Mýdlovary, za
panování Marie Terezie zem královny, sra-

zili se Francouzi s naším vojskem, a na sta

jich tam zakopali, tch zabjitejch, v lese ke

Zlivi ; u Behová byla taky ta vojna, porubali

se tam lejthai vod cisaskejch a vod iákejch

Francouz a do posledního se pobjili; u Zá-

blatí už ped tím taky byla taková bjitva. To
všecko bylo napsáno v tej knize a sama sem
vo tom v ní ítala. Ale voní byly ešt inší

píhody, vo nichž tam nestálo nic, ale lidí vo
nich pojídali a dyby se jednou rozkopaly
Blata, našlo by se kostí lidskejch, že by jich

deset for neodvezlo. Však, není tomu ani

dvacet let, kopali hlínu na míst, kde jindy

íkali »v kostele', vjíme, co tam nynko vede
železnice, tej tenkrát ešt nebylo. Naši tenkrát

stavli, zaídili si cihelnu a z tý hlíny pálili

cihly, ve dne v noci tam byli u tý pece. Tu
jednou, jak kopali, pišli na kosti, samý lid-

ský kosti, lebky i hnáty. Co s níma? ptali se

sedláka, mýho nebožtíka. Nu? co s nima? —
Nkterý myslili, nkam na krchov je uložit,

ale sedlák tak nemyslil. Kde vodpoívaly tolik

let, tam aby zvostaly. Hlína byla v poli pod
vornicí, až bude po dobejvání, nahází se vor-

nice zas, zave se, poseje se, zem posvcená
taky, potem svatý práce vykropená. Zatím aby
to všecko složili na hromadu, až bude po

pálení, vodnesou se kosti do hlíny a zasýpají

se. Dobe, stalo se tak. V noci pi pálení do-

hlížel eledín, mj šel spát. Bylo tam taky

ešt nkolik inejch chasník, a co si nevy-

myslil jeden z nich, neznaboh takovej! Hodil

von, dyž druhý pousnuli. jednu lebku z tch
hnát do jedny pece. Hned oheií pohas' a už
hoet nechtlo! Tak, jak von se tam kouk,

ten náš eledín, pro to hoet nechce, nevi-

dl naped ricapotom najednou umrlí hlava

na nj koukala, s oima rozsvícenejma. Tak
von zvostal leknutím jako vomráenej a po-

tom se zve a utíkal co nohy staily pro se-

dláka, a aby si sedlák pálil cihly sám, von

že tam nebude, že z pece se kouká smrt.

Sedlák pišel, díval se do pece, nevjidl nic

než ernou díru, protože zatím i poslední

žár vyhas'. Zkoušel všeljak, jak tu pec zase

rozpálit, ale všecko nadarmo: mrtvo v ní

zvostalo, ani nejmenší plamjínek se nevzal.

Až nazejtí, dyž všechno z pece vyndali, pi-

padli na pravou píinu, a dyž potom ty ko-

sti zase složili na hromadu a znovu ohe
rozdlali, hoelo to jako dív a byl pokoj.*

Na lících všech poslucha bylo lze ísti

hrzu, kterou spsobilo v jích duších toto

vypravování. Tu a tam padlo dušené slovo

;

jinak bylo ticho, jedva kdo pecházeti se

osmlil. Apolena sedla schoulena na klu-

bíko, s vyteštnýma oima, jedva dýchajíc.

»A ten, co takovou vc udlal ?« ozvala

se hospodyn; »mj Bože, jsou to lidé na

svt ! — že se nebal božího trestu ! naházet

do pece lidských kostí !«

^»Nu vjidíš, ty má zlatá !« odvtila bába.

»lovk by nevil, že by se lovk našel,

kerej by se na to vopovážil! Vodpus mu
Pánbh hích a vjinu, ale špatn ten lovk
skonil. Brali z nho hrzu takovou, že tu

nevydržel ; tak potom vodešel do svta a

jednou sem pišlo z daleký ciziny áký lej-

stro na vobec, že ínákým nechestím bjídnej

konec vzal. Ale ty kosti odpoívají v svatým

pokoji, zasypali je hlínou, prsti navezli a boží

objílíko nad nima roste každým rokem. —
A roste taky nad tema kostrama, co je jinde

vykopali a zase v zem uložili. Ti kostry

velkejch lidí. pravejch obr, pes sáh dlou-

hejch. Nejspjíš to byli ácí vojáci, protože se

pi nich našly ešt zbytky modrýho mundúru

a mosazný záponky. Kdo vjí, jak a kdy pi-

šlí vo život. Ale to se vjí, že krve moc teklo

na Blatech a lovk by ek', že pro tu proli-

tou krev samo slunce tak krvav vycházívá

a zapadává a mlhy do krvavá zbarvuje a váží

vodu krvavou. Teba vzpomenout pi modlení

na všecky ty zemelý neznámý, na nž nikdo

nevzpomíná, a prosit Boha všemohoucího,

aby je vzal na svou milost a dal jim^ lehký

odpoinutí; a potom, aby tý krve už bylo

dost a žádná už se neprolila na Blatech a

na našich lánech . . .
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.Apolena se schoulila ješt vice, všecka
krev jí prchla z líek, vyteštné oi obrátily

.>-e v sloup. Zabhly myšlenky od slov bá-

biných k erným, klikat se vinoucím vodám
soudního potoka, nedaleko jehož behu pro-
dlely nad bezduchým tlem lidského syna, le-

žícího tam v hluché, nmé stepi. Vlasy ml
speené, ernající krví, ustláno ml v zelené
tráv a mlhy ho (jikryly šedým, lehkým a
pece neprostupným rouchem svým ! Krve
teklo dost už na svobodných Blatech, krve
híšné i krve nevinné — dla bába — a znovu
dnes tam prolita byla ! . . .

Hrza lomcovala tlem díviným . . A jak
tkavé niNŠlenky. šklebícím se dsem jaty a

odvleeny zapuzeny, do sirých Blat uletly.
vidly tam stáda neistých vep, ani ode-
všad se piihánli k zabitému lovku . . .

1 zaponou píšerný kvas, rozvlekou mrtvé
tlo, na strašné cáry je rozederou, jako ped
lety onoho starého žebráka, jejž náhlá smrt
pekvapila na cest z Plástovic do Zbudova
a z nhož se pak našly pouze kusy bídného
odvu a potroušené ohryzené kosti . . . Ráno,
jak prvý zákmit dne se rozlije nad Blaty, za-
krouží nad místem hrzy davy erných ha-
vran, zakrákorají mu písei pohební, za-
chechtají se posupn bílí rackové, slétnuvší
se odevšad od širých hladin rybniních, za-
kvílí nad rozsápaným pestré, chocholaté
ejky ...

Mluvili vkol ní, neslyšela; toliko zvstem
vracejících se myšlenek naslouchala. Tu bába
zpozorovala, jak všecka se zmnila v oblieji,

jak se choulila a chvla.
>Co je ti, dít?<< tázala se, sama všecka

polekána.

Apolena nemohla odpovdti
; jí bylo, ja-

koby železná ruka hrdlo svírala; jen její ruce
se keovit spínaly.

"Bojí se — není divu, mámo!* ozval se
syn hospodá; »povidáte tak strašné vci,
že mne sama hrza obchází. Na vás vždy-
cky jako by nco hrozného lehlo, kdykoli
vídáte mlhy na Blatech. Bhem as všude
se udaly hrozné vci. nejen u nás . . .«

V tom vešel drobný lovíek, všecky zraky
se k nmu obrátily. Znali ho všickni: byl to

krejí iMejstiík ze .Selce, živý pebíhající den-
ník pro Blatsko a okolí. Pracoval málo, za
to mnoho chodil ze vsi do vsi, ze statku do
statku, roznášeje svoje zprávy, obsahující vše
co vidl a o em slyšel ; dosti zhusta jej

uvádla v omyl ovšem také bujná jeho fan-

tazie, jejíž pieludy bral za pravdu, zaež lidé

stízlivých názor jej vinívali ze lži a z pe-
hánní ; v celku však jej všude rádi vídali a

on dobe se míval, tím lépe, že vci rozumje
obyejn picházel v as obdu, svainy nebo
veee.

"•Pochválen bu Pán Ježíš Kristus!* po-

zdravil: »Chasnej dobrej veer všem!«

»Na vky, amen! Dejž to Pánbh!* odpo-
vídali mu zevšad, a již ho zvala hospodyn,
aby usedl. On pak se drahnou chvíli s místa

nehýbal, funl a frkal, jako by byl práv jen

s nejvtší námahou ušel smrti udušením; pak
vyal z kapsy zmakaný modrý šátek a utíral

si pot a vodu s ela, vlas, knír a kabátu.

»Tak jsem zrovna letl,* promluvil pak,

»jen abych vám tu novinu pinesl. A zle je

venku, na krok nevidt a hust pi tom mží.

Z Plástovic picházím rovnou nohou — Pán-

bh bu pochválen za to, že m chránil! To
mi vte, na krok se odchýlit s cesty, a byl

bych zabloudil . . . .«

»Nu, a co se stalo v Plástovicích?- tázal

se sedlák.

'•Co se stalo ?« — Stalo se! — šeredná vc
je, co se stalo ! Tak si pomyslete . . .

«

V tom spatil a poznal Apolenu, hledící

nafí vj'teštnýma zrakoma, v nichž se zrcad-

lilo nejvtší zdšení. Zarazil se a odmlel.

"Povz, povz!* dorážel na sedlák.

»Nu — na mou duši, tuhle holka se lekne

a bába taky — ale co plátno? dovdt se to

musíte, tak to povím, jak je to. Ale není

teba se lekat pes moc, ta kaše se nesní za

tak horka. Musí v tom být mýlka . . .
«

»Tak co je? co?«

»lnu, co je! Uslyšíte. Tak tedy, už se smrá-

kalo, jdu ze Zlivi — byl jsem tam u Bláh —
a pijdu tamhle pod Pekážkou k prvnímu
mostu, jak se jde k Vomáce a najednou

potkám etnika. Vedl nkoho, nepoznal jsem
pro tmu hned, kdo to byl. Myslím si: aký
syák nebo cikán — ale ne! . . kouknu, na

mou duši, byl to Váša Potužákojic!*

Nastalo ohromné zdšení. Bába sklesla na

kolena, rukama zalomila, .Apolena se chytila

obma rukama stolu, sedlák piskoil, zadržel

ji, aby nespadla; selka pak se dala do kiku
a pláe a »Ježíši! Maria! Josefe! — etník že

ho ve !
— Není možná, dy ten chlapec nic ne-

udlal ! . . . * (Pokraováni.)
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Dvaadvacet rok eské inohry

v Národním divadle v Praze.

)konomie beze statistiky dnes se neobejde

— ani ekonomie umlecká.

Chceme-li posouditi stav pvodní tvorby

v Národním divadle — kteráž jest a musí

zstati klenotem tohoto domu — marn se

ohlížíme však po dkladných pehledech statisti-

ckých. Výroní brožury, k nimž bylo možno
díve sahati jako k pomckám, nevydávají se nyní již,

výroní zprávy Spolenosti N. d. jsou pak píliš

struný a nesrovnávají se s rokem Národního di-

vadla, který pro átatistiku musí poínati dnem
otevení, t. j. dnem 18. listopadu.

Když jsem chtl odhadnouti umleckou potenci

pvodního repertoiru inoherního, a jal se srovnávati

neúplné údaje pomcek e.\'istujicích, shledal jsem,

že v ady íslic .jejich vloudily .=6 nkteré chyby,

které vlekou se nyní odtud do rzných úvah.

Chtl-li jsem míti úplné jasno, musil jsem sesta-

viti pehledy ú^^ln nové, kteréž srovnal jsem dle

rzných hledisk — výsledek této práce postupn
podám tuto k užitku všech, kdož uvažovati budou

o pvodním našem repertoiru inoherním.

Kayž, IS. listopadu 1883. bylo Národní divadlo

oteveno, ukázalo se, zeje pro pvodní repertoir málo

umleckých zásob. Dramatických dl, o které by

se psobnost nového domu mla opíti jak o zá-

kladní kameny, bylo nemnoho. Statistika inoherní

také ukazuje, že z literatury, která pešla z divadel

zatímních do Národního divadla, nebylo možno po-

íditi rozsáhlý repertoir.

Ze 13 autor, kteí se oteveni Národ, divadla

nedožili, uhájili své posice v novém dom pouze

V. Kl. Klicpera, J. K. Tyl, J. N. Štpánek a K.

S. Macháek, z jejichž 20 dramat, prbhem 22

rok na scénu uvedených, je pouze 8, z nichž

každé dosáhlo alespo desíti pedstavení.

S pracemi, ped otevením Národ, divadla již hra-

nými, vstoupili do nového stanu ze žijících autor

:

E. Bozdch, J. Durdík, V. Hálek, F. V. Jeábek,

J. J. Kolár, O. Pinkas, K.^ Pippich, A. H. Sokol,

L. Stroupežnický, F. F. Šamberk, F. A. Šubert,

V. Vlek, Jaroslav Vrchlický a J. Zeyer.

Celkem 14 autor se 32 hrami. Z tchto her

bylo pouze 1 6, z nichž dosáhla každájalespoi

10 pedstavení za 22 roky.

Ostatních autor, jichž práce byly uvedeny

na jevišt Národního divadla, jest 41. Práce

tchto 68 dramatik, prbhem dvaadvacíti

let na Národním divadle provedené, tvoí

repertoir o 219 inohrách, jež dokaly se

v dob této 2227 pedstavení. Toliko 68

inoher mlo takový úspch, že byla každá

provedena nejmén desetkráte. Z dalších 79 dramat

bylo každé provedeno alespoií fétkrátc.

Poet repris není však dostateným mítkem
umlecké kvality pro dramatické dílo. Osud auto-

rovy práce závisí asto na tolika náhodách pízni-

vých i nepíznivých, že pi usuzování o repertoiru,

který by mohl tvoiti umlecký kapitál Národního

divadla, nesmíme pihlížeti jenom k mrtvým ísli-

cím pedstavení. Dílo musí pod umlecký mikroskop.

A tu mžeme smle íci, že ani nejpísnjší soudce

nesmí upíti, že ze 219 naznaených prací nejmén
polovina patí plným právem v kmenový repertoir

Národního divadla — pokud pro dstojnou repro-

dukci jich jsou v ensembl tohoto ústavu povolané

síly výkonné.

Následující dv strany dnešního ísla podávají

statistický pehled inoher v Národ, divadle pro-

vedených, pi emž následují autoi poadem, jak

na jevišt Národního divadla byli uvedeni.

Vtši poet dramat v repertoiru Národ, divadla

mají: Jar. Vrchlický 23, L. Stroupežnický
12, J. Štolba 11, J. J. Kolár 10, V. K. Klic-

pera, J. K. Tyl, F. Ruth a F. X. Svoboda
po 9, J. Z e y e r a A. Jirásek po 8, E. B o z d c h,

F. V. Jeábek. F. F. Šamberk po 7, F. A.

Šubert a J. Vi k o v á-Kun t i cká po 6, K.

Pippich a V. Vlek po 4. V. Stech, G. Preis-

sová, M. A. Šimáek. J. Kvapil a J. Smaha
po 3, B. Adámek, K. L. Kukla, O. Pinkas,

J. Hilbert, V. Hladík, J. Ladecký, J. er-
venka a K. Želenský po 2.

Každý ze zbývajících 38 autor je zastoupen

toliko jednou prací. Cio.
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Statistický pehled pvodnícli inoher

Autoi zeoielí ped otevením Nár. div. Ostatní autoi,

a
a.
o

"9 c

83-4

84-ó

85-6

86—7

87—8

88—9

89-90

90—1

91—2
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95—6
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97-8

98—9

99-00

00-1

01—2

02—3

03—4

04-5
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Dramat
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Nár. divadla v Praze za uplynulá 22 léta.

jichž práce byly uvedeny na jevišt Národního divadla.

o
.0
o

-3

o
o

X 'U

X
03

27

5

1

20

4 2

4 . 5 1 r 3

lis

84

97

lis

109

t>9

72

9 i

.)9

91

lis

124

112

135

122

108

103

124

64

92

93

124

30

19

27

.30

33

22

29

30

48

49

41

43

3ti

39

31

3!

2tí

33

30

AS

17

11

13

13

1tí

14

1tí

19

1.')

19

24

28

2.")

28

20

21

21

18

1.5

20

22

23

63 21 51 26 II 44 16 9 5 14 8 2 71 3 2227

219

269



CISLO 17. M Á J RONÍK IV.

Josef Havelský ^shasl nkolik hodin na to,

když uložil dti na lžko po radostech, jež pi-

chystal jim Ježíšek. Ješt v sobotu 23. prosince hrál

v »Betlému«.

K Národnímu divadlu pišel ped šestnácti lety.

Byl tehdy pozván ke zkoušce a dobe pochodil.

Pánové poklepali mu na rameno, pochválili jeho

výkon a ekli mu, že bude pijat do svazku ino-
hry. Havelský ml za sebou již jakousi divadelní

praxi. Zakusil a prožil všecky slasti a strasti ko-

ujícího herce, a snadno si možno pedstaviti jeho

ohromnou radost, když jako jedenadvacetiletý mladík

dostal se k pední naší scén. Našemu divadlu

prokázal mnohé dobré služby. Hlaholivým, mo-
hutným orgánem a štíhlou, divadelní postavou asto a

asto domohl se na scén pozoruhodného úspchu. Xej -

lépe mu svdívaly role starc nebo zase mladých,

temperamentních junák. K.

-^ F. S. Kott, tvrce eského slovníku grama-

ticko-fraseologického, dovršil o vánocích požehna-

M-r-**-^^-i-^^i.tt^

V. Morstadt: Chrám sv. Víta ped šedesáti lety.

nou osmdesátku svého plodného života, kteréž pí-
ležitosti použila eská véda k oslavám skromného
uence. Cim je Kottovo dílo pro literaturu, do-

vedou posoudili zejména spisovatelé, a proto též

náš list s radostí pipojuje se k nesetným gratu-

lantm, kteí uenci i osobn velmi sympatickému
pejí ješt mnoho šastných let. F.

Ibsenova •Paní z námoú (Prone»Paní
od moe€?) nemla toho úspchu, jakého umlecké
kvality díle; zasluhovaly. Teskno je posluchai,

ba nkdy až úzko z toho, co mistr do svých

siláckých akt vložil. Jen tu a tam zakmitl se

hledištm slabý úsmv, jejž vyvolávala svými tref-

nými poznámkami iperka Hilda, pedstavitelkou

si. Grégrovou roztomile akcentovanými. Pozna-

menalo se tu a tam, že zpsob tohoto podání ne-

odpovídá úkolu, jenž žabce pipadá v dramat,
které je stavno dle docela jiných nálad a jiného

nazíráni na život. Kdyby se hereka chtla hájiti,

mla by snadnou odpov. Jedinký lehounký

mrazík spálí jemné kvty a duše dítte, než v pannu
se rozvine, kolik takových mrazík prožije ?

Kdyby se byly piovedly nkteré škrty, zejména

v posledním jednání, jež unavuje celými partiemi,

bylo by se he jenom posloužilo. Po tyi akty

udržuje autor posluchastvo v nejkrajnjším napjetí.

Paní z námoi, cho obvodního lékae Wrangla, je

bytostí prazvláštního duševního zatížení. Dve,
zvyklé moi, prosáklé jeho nesmírnou velebou, ne-

mže zvyknouti uzounkému a tisnivému okolí

fjordu, jehož skoápková hladina je liliputánem

proti dálkám neohranieného moe. Touha její po

návratu k tmto kouzlaplným behm nebyla by

sama o sob dost vydatným motivem Ibsen ji

sesílil tajuplnou, daleko silnjší a dramaticky p-
sobivjši složkou.

Paní Ellida zasnoubila se ped dávnými lety

romantickým zpsobem se záhadným mužem, jenž

jako pízrak zjevuje se ji ve snách. Je v tom snad

zase více touhy po moi, než po muži, jehož po-

doba dávno vyprchala z pamti. Paní Ellida ho

také nepoznala, když se konen objevil, aby hlásil

se o svoje právo. Tim ovšem snaze podailo se

jejímu manželu, vypoutat ji z hallucinanícii visí,

jež zaplaší obratem, jenž není nepodoben bravur-

nímu tahu na šachovnici. Žena jeho nešla za ním

z lásky. Vdala se za nho, protože imponoval svým
e.xistenním pozadím. Koupil si ji . . . jak mu vytia.

.\ proto chce, domáhá se toho, aby jí dal manžel

svobodu, aby jí nebránil odejíti za mužem, jenž

byl první její láskou. Wrangel — na štstí není

v tuto závažnou chvíli akcentováno, že je lékaem —
jako moudejší ustoupí. Balladický ženich žádal,

aby šla s ním dobrovoln. Vždy je volna jako

ten boulivák nad vlnami moe. A tohoto obrození

žádala si její utýraná duše, jež v tu chvíli zbavena

tajemných pout, pitahujících ji do snivých dálek.

Ibsen už na závru pedchozího aktu významným
inem naznail, že neodejde. Když starší dceruška
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Wranglova z první-

ho manželství mace-

še ekne, že sesti-

ka Hilda jen prahne

po vhdném, velém,

mateském slov,

roztrhla se mrana
v duši a sluní-

ko jimi prosvitlo.

• To že by ml býti

mj iJkol ?« — pro-

hodí pani Ellida jako

ve snách a jist

leckomu, kdo si toho

povšiml, se v tu

chvíli uvolnilo.

Hra poutala v pe-
dní ad tímto svým
krajním dramati-

ckým napjetím. Byla

provedena s neoby-

ejným zdarem. (Vy-

nikli zvlášt: pani

K v a p i 1 o vá, pp.

Vávra a Zelen-
s k ý a si. Dostá-
lová). Me.

- Milan Fuík,
Sch m i d t - R ea u-

chez a syn: >Za bludikou*. Lidová hra o šesti

obrazech. Hlavní zásluhou sympatické hry výše

uvedené trojice je nepopiratelná okolnost, že psána

byvši s patrnými zetely na lidové potebj', zacho-

vala si s plným vdomím svoji uritou a nezten-

enou iroveíi umleckou. Podložena djem, který

je jimavý a blízký lidovým zájmm, protkána scé-

nami nemalé moci výchovné a prosycena náladou

zdravého nacionalismu, vykázati se mže jadrnou

kresbou povah i postav, jimž nechybí na psycho-

logickém prohloubení. Za bludikou — umním —
kráí tu mladý pražský malí, jenž div že neutone

ve zmkilé nárui Paíže, jenž projde pak nema-

lým kouskem svta jako legioná, až zhojen a vy-

léen octne se konen na teplém srdci matin
a v mileniných loktech . . . doma, ve vlasti.

Hra postavila na scénu divadla Uránie celou

smsici postav pevn kreslených. Ale neskrblila

ani pestrosti djového propracováni, což je tím

záslužnjší, ím jednodušší a prostší je základní

djové jádro. Obecenstvu se zvlášt zamlouvalo

nkolik origináln pojatých scén, pestrá scenerie

hrdinových osud, která podmiiovala astou zmnu
ovzduší a tím i rušnost a mnohotvárnost situací.

Hráno bylo s vervou a s porozumním. «.

D K našim vyobrazením. Pohled na nedosta-

vný dóm sv. Vitský zachycen byl ped plsto-

letím V. Morstadtem. Doporuujeme jej povšimnutí

všech, kdož jsou náhledu, že se nedobudovaná

E. Václavek ; Partie z Hradan.

památka architektonická vbec dokoniti nemá. —
E. Václavek zachytil na obrázku místeko u No-

vých zámeckých schod na Hradanech, které je

snad všem echm, kteí Prahu navštívili, známo.

.Xálada zimní je illustratorem výborn vystižena.

Z eského života r. 185<). Zrovna na nový

rok 185G zemel v eské Skalici tamní fundatista

knz Josef Myslimir Ludvik, vrný a horlivý

pstovatel eské národní literatury. Nejpednjším

dílem jeho byly » Památky msta, hradu a panství

Náchoda«. — František Palacký koncem r. 1855

dokonil pi sepisování svých » Djin národu e-
ského« dobu kfále Ladislava a poátkem r. 1856

zaal vypisovati asy kralování Jiího z Podbrad.
— Malí Josef Mánes dokonil svj obraz 'Do-

mov* a odebral se do Vídn, kde maloval velikou

podobiznu císaovny Marie Teresie pro hrabte

Sylva Taroucca. — Dne 4. ledna zemela v Praze

paní Honoráta z Višnvských Zapová, cho Karla

Vladislava Zapa. Pohbena byla na Proseku. —
Redakci »Zlatých klas« pevzal kandidát profe-

sury pan Josef Kolá, jeden z nejstarších dnes

žijících spisovatel. — Dne 12. ledna zemel

v Mode Ludevít Stúr a dne 15. ledna tamtéž

za etného úastenství slovenských vlastenc po-

hben. Nad hrobem jeho promluvil dojemnou pa-

rentaci vrný Štúrv druh a pítel Josef M. Hurban.

— Koncem ledna zízena byla péí hospodáské

jednoty u sv. Havla (z jistiny z dobrovolných pí-
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spvk sebrané) eská prmyslová škola. Za e-
ditele jejího zvolen byl profesor Purkyn, a ped-
nášeti se uvolili profesor Niklas stavitelství, pro-

fesor Mayer mechaniku, profesor .Šafaík lubu,

dr. .'\merling pípravné odbory, assistent Mezník

potáství a profesor Štulc náboženství. — Dne
27. ledna konána byla v Praze na poest památky
narození Mozartova veliká slavnost. V den slav-

nosií, v nedli, provozovány byly skoro ve všech

pražských chrámech Mozartovy skladby. V divadle

chystané pedstavení »Don Juan« odpadlo, jelikož

se pední zpvaky si. Mayerová a si. Brennerová

roznemohly a v poslední chvíli nebylo za né ná-

hrady. Zvláštní slavnost konána byla v Mšanské
Besed, pi niž pednesena byla píležitostná báse
»Mozart v Praze* od Jos. J. Kolára. Mimo to ko-

nána byla též zvláštní slavnost v hostinci »u Kop-

mann«, kterýž zván tehdy •Mozartv sklep«, po-

nvadž se tam Mozart za svého pobytu v Praze

ve veselém kruhu svých pátel nejastji (jako

v Platejse a v Nové hospod, nyní »U zlatého an-

dla") bavival. Dne 28. ledna bylo u sv. Salvá-

tora provedeno vlastní Mozartovo requiem, jeho

labuti zpv, jež bylo u nho tajemn objednáno

od hrabte Waldsieina. Smutení mši sloužil spi-

sovatel a vyšehradský kanovník Josef Dittrich, celek

ídil kapelník Jan N. Skroup a pední partie zpí-

vány paní Podhorskou, si. Giintherovou a pp. Lu-

kešem a Strakatým. Na dom . 420 na Uhelném
trhu, v nmž Mozart svou zpvohru »Don Juan«

sepsal, zídil potom purkmistr dr. Václav Vaka
pamtní desku.

Poátkem línora pestal následkem nedostatku

odbratel vycházeti znamenitý asopis, první eská
literární revue >»Obzor«. — Na raJnici umístno
bylo 17 podobizen bývalých pražských primátor

a purkmistr. Ped tím nacházela se vtšina jejich

na libeském zámku. Potebné opravy provedl e-
ditel hradanské obrazárny Kratzmann. — August

Sluka, nadporuík 25. pšího pluku a profesor

eského jazyka na vojenské akademii ve Víden-

ském Novém Mst, vydal píruní knihu pro pod-

dstojníky, ustanovené k cviení slovanských re-

krut v jazyku eském.
V jízdárn na Karlov námstí produkovala se

smlá jezdkyn miss Ella, tšící se v Praze ne-

smírné popularit, která zde potom po dlouhá léta

pipomínala se v rozmarném poekadle »Ella— hop !

«

— Bývalý klášter Servitv »na Slupi«, jenž od

svého zrušení sloužil úelm vojenským, byl

v únoru r. 1850 promnn ve filiálku všeobecné

nemocnice. — Dne 27. února slavil v Praze sí-

dlící císa a král Ferdinand Dobrotivý se svou

chotí Marií Annou stíbrnou svatbu, provázen nej-

velejšími sympatiemi Pražan. V Praze pi píle-

žitosti té dleli tehdy najednou dva císaové, devt
arciknížat a král saský s korunním princem. —
Otevena byla železná dráha z Kralup do Kladna.

— eskému jazyku vyuovalo se r. 1856 v e-
chách na veškerých gymnasiích; na Morav na

všech gymnasiích mimo v Mikulov ; ve Slezsku

na gymnasiích v Opav a v Tšín na katolickém

a evangelickém ;
v Uhrách na katolických gymna-

siích v Prešpurku, Nite, Šfávnici, Trnav, Báské
Bystici, Trenín, Levoi, Košicích, Rožnav, Pre-

šov, Sator AljaUjhalyi a na evangelických gym-
nasiích v Prešpurku, Šfávnici, Modré, Lípt. sv.

Mikuláši, Turan. sv. Martin, Prešov, Rožnav,
Kežmarku a v Sarvaši ; v Dolních Rakousích na
gymnasiích akademickém, šotském, josefovském a

teresianském ve Vídni, v Kremži a v Melku. Na
realkách v Praze, Liberci, Rakovníku, Lokti, v Brn,
v Olomouci, v Uh. Hradišti, v Opav, v Prešpurku,

v Báské Bystici a v Oberschiitzen.

Dne 2. bezna zemel v Praze profesor Dr. Jos.

.\rnošt Ryba. proslulý oní léka a své doby hle-

daný operatér. Byl též literárn inný jazykem

eským. Skonal v Perlové ulici . 365 a pohben
byl na Volšanech. — Dne 31. bezna zemel ve

Vídeském Novém Mst eský spisovatel a jenerál

Matj Milota Zdirad Polák. — Na Žofín v Praze

zavedeno osvtlení plynem.

Dne 5. dubna zemel v Praze malí František

llorika v 80. roce svého vku. — Dne 6.

dubna zemel v Radonicích praemonstrát Hugo
Sej korá, dovedný malí. Obrazy jeho chovají se

hlavn v obrazárn kláštera strahovského. - - Mst-
ská rada Pražská usnesla se, že dá opraviti na

staromstském námstí stojící starou kašnu, vyve-

denou z eského mramoru v dob Rudolfov za

primátora Václava st. Krocína z Drahobejle. Oprava

vyžadovala nákladu 500 zl. st. (Usnesení to ko-

runováno pozdji — zniením kašny.) — Budjo-
vický biskup J i r s í k ml v chrám Matky
Boží na nábeží ve Vídni eské kázání. —
V ervnu zakoupena byla od ruského cara knihovna

po Josefu Jungmannovi pro císaskou knihovnu

v Petrohrad, kamž potom odvezena. •— Dne 11.

ervence zemel v Plzni spisovatel Josef Kajetán

Tyl. — Dr. Jan Palacký habilitoval se jako

docent na pražské universit a ohlásil eské ped-
nášky, jež potom padesáte let konal. (Dokoneni.)
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Neštstí.
z historii prostých lidi.

yl dílovedoucím u vel-

kého mnichovského uze-
náe, nafodil se v chod-
ské vesnici na Domaž-
licku a jmenoval se

Jiií Koudela. Byl v Mni-
chov již desátý rok
a vedlo se mu velmi
dobe. Málo bylo v ce-

lém mst chasnik
tak obratných a spolehlivých. Jeho šéf

platil mu bez rozpak znanou mzdu, kterou

z vlastního popudu zvýšil již nkolikráte,

kdj'ž zvdl, že konkurenti rádi by mu od-

vedli Jiíka zlatými svody. Ale Jií by nemnil.
Neml pro. Dostával každou sobotu takové

množství penz, byl velmi hrd na dvru
svého pána a pocioval, že s ním zacházi do-

cela jinak než s obyejným tovaryšem.

Jií již dávno zapomnl, co je nedostatek,

neml pontí o potáské a hospodáské eska-

motáži, kterou provádjí tisíce a tisíce úad-
nických rodin s drobnými píjmy svých hlav,

aby neumely hlady a aby se zachovalo de-

korum » lepší tídy«. Tch starostí Jií neznal.

Jeho šéf vysázel mu každý týden takovou
hromádku stíbra, že Jií nebyl s to, aby se

ho zbavil. Nevdl jak. Musil tedy peníze

ukládat a ml již ve spoiteln skoro dva ti-

síce.

Jeho kamarádi Nmci íkali o nm pohrd-
liv, že je držgrešle, že si ani nepopeje a

jen poade škudlí. Jií usmál se vždyckj' ne-

chápav nad takovými emi.

Což mi nco schází, což pak si nco od-
pírám? Jaký hloupý žvást, ekl si pak Jií.

On, dít pošumavské bídy, jehož kolébka
stála v nejmenší chalup pohraniní chodské
vesnice, on dít Šumavy, té chudé, nuzné avn hladové, živený od peinky na bram-
borech a režném chleb — nikdy nedovedl
zvyknouti masitému pepychu nmeckého dl-
níka, pojídání obrovských porcí telecího masa
i hovziny, jimiž podkládali jeho bavorští sou-
druzi nepoítané mázy hndého, svžího a ne-

výslovn sládnoucího piva.

Žil tak skromn, že se všichni divili, kde
se bére ta strhující síla v athletických údech
velkého rozložitého ramenáe, jehož dobrácké
hndé oi vykukovaly tak prostoduše z po-

mrn drobné hlavy mkkých rys, pokryté
krátkým, hustým a hndým vlasem. Jiímu
táhlo již hodn na tyicítku, ale vypadal ješt
na ticet, jak byl svží, zdravý a junácký.

Jií byl dosud mládencem . . . Nikdy ho ne-

napadlo, aby se oženil. Bydlil skromn v pod-
nájmu u staré jakési vdovy jako nejchudší

chasník.

Pro by se ženil? Jeho mládenectví rozi-
lovalo celý ženský svt, starý jako mladý.

Každou chvíli zavadila o jeho sluch njaká
nepímá narážka nebo pímá poznámka.
— Takový spoádaný a pkný lovk —

a nezení se. Ten už by dovedl slušné dve
udlat šastným . . .

Tak to bzuívalo kolem nho v krám a
staré by ho byly rády oženily a mladé by si

ho hned vzaly. A staré i mladé zálibn i

18 273



CISLO 18. M Á J kOCNIK IV.

toužn ohmatávaly svými pohledy mohutnou
jeho postavu.

Jií zstával nedotknut. Jakoby neslyšel a

nevidl. Pedstava manželství byla mu ním
cizím, prazbyteným.
Pro by se ženil? . . . Ml tolik dvat,

kolik chtl ... A vyel v nedli kamkoliv,

a do Matháserbráu, a do Pasingu, a kam-
koliv jinam, kam chodily k tanci služky, švad-

leny a krámské — kterákoliv se mu z nich

zalíbila, ta byla jeho. Zdálo se, že ho ta dv-
ata zrovna polykají — anebo že on je po-

lyká. Jiímu se to zdálo tak pirozeným, že

o tom nikdjf nepemýšlel. Žil tak vyrovnan,
klidn a pravideln, pijímal tato dvata, jež

docela nevdomky omamoval a spíjel svou
krásou, mohutností své postavy a svýma
dtsky dobrýma oima, a jejich lásku jako

nco, co se rozumlo samo sebou, jako nco,
co musilo být . . .

Ano, vždy to bylo tak pirozeno. Snad byl

poprvé trochu rozechvn. Ale nepamatoval se;

to musilo být už velmi, velmi dávno. .Ano,

bylo to tak pirozené. Usedl si do sálu, po-

ruil si máz, napil se a rozhlédl se po tan-

ících. Díval se, jak tžkopádn hopsají ba-

vorská dvata tlustých nohou s velkými
chodidly a vtšinou málo vyvinutých hrudí

s neobratnými mladíky plavých ídkých vlas.
Dvata skoro všecka vždycky pohledla na

Jiího, když tanila mimo nj. Jií to ani ne-

pozoroval. Náhle však postehl pohled jedné

z nich. Utkvl na ní oima. Jejich pohledy
se setkaly a Jií pocítil v tom oku dvete
nco mkce líbivého. Již však byl pohled dv-
ete jiný. Výraz obdivu byl vymnn jiným.

Te dívalo se již pólo vdn, pólo chtiv . . .

Jií vstal a šel pro n. Tanil s ním. Mluvil

málo. Tanil rád a uml tanit. Tanili pak
spolu celý veer. Dve tisklo se k nmu s ne-

výslovnou vdností a radostí. Potom usedli.

Jií dal jí veei i pivo. A když se zdvihl

k odchodu, šlo dve s ním jako v hypnose,
veselé, štbetavé a šastné. Také Jií byl ve-

selý a spokojený. Sladké teplo loudilo se jeho
krví, jež prudeji rozkolotala. A tak šli oba
dlouhými ulicemi a v jejich nitrech, v n chž
ozvala se souasn táž touha, silná, lichotná

a milá . . .

— Pjdeš se mnou? . . . zeptal se Jií,

aby vbec nco ekl.

Dve neodpovdlo. Lehce se zachvlo,
jen stisklo jeho svalnatou paži a vešlo s ním
poslušn a odevzdan jako ovce, rozechvná
a blažená . . .

Pišel píští nedli zase. Dve již e-
kalo ... A zase tanili, pojedli, popili, ode-
šli, a zase strávili noc jako poprvé ... Po
tetí však už Jií nechodíval. Nenapadlo
ho, že by ml njaké závazky vi takovému

dveti. \'ždy je nikdv nenutil, nevolal, ne-

svádl. Žádné nic nasliboval a neíkal.

Proto šel píští nedli jinam, teba jen do
nejbližšího sklepa, do sousední tanirny. Jindy

zas do jiného pedmstí, kam ho práv na-

padlo. A zase se opakovalo totéž s jinou

holkou. Práv tak, jako s ostatními. Nenapadlo
ho, že by snad nkterá mohla si na dlat
njaké nároky. Jak by také mohla. Byla to

velká pocta a královský dar, který jim po-

dával, svoje rozkvetlé, vyzrálé mužství, svoje

železné a horké objetí, svoje nádherné hera-

klovské tlo, jež uvádlo tyto holky práv
v takové rozechvní, jako by bylo nadchlo
sochae, kdyby se ped nimi obnažil v úchvatné
sile, kráse a svžesti. Byl ideálem všech tch
služek, švadlen a krámských, jež ho všecky

znaly, a v nichž vzbuzoval neodolatelnou,

teba tajenou chtivost, i když šly se svými
obyejnými milenci. Znaly ho skoro všechny.

Vdly, kdo je a jak je placen. I to je k nmu
na jedné stran vábilo a na druhé stran však od-

dalovalo pomyšlení, že by od nho smly žádati

více než žádoucí objetí. Byly tak jako ženy a

dívky z lepší i nejlepší spolenosti, jež touží

vášniv a slep po herci, tenoristovi nebo
akrobatu a odevzdávají se mu, když náhodou
i po dlouhém úsilí jsou uznány hodnými jeho

objetí, jako když zmámená muška vletí di-

voce do žhavého plamene, zapomínajíce na vše,

na svt, morálku, na své manžele, nebo ob-
tujíce mu bez rozpak panenství, na které

ekají v dlouhém a trplivém tšení jejich

všední, poestní a poctiví milenci a ženichové.

Jií byl práv takovým ideálem služek a krám-
ských jako kterýkoliv vlasatý virtuos anebo
hloupý zpvák paním i pannám tak zvané
spolenosti.

Jií si nebyl toho všeho vdom. Ale mohlo
se zdáti, že tomu tak není. Nebo byl naprosto

neopatrný. ekávaly a nadbíhaly mu i služky

z okolí, jež znal, jež chodívaly k nmu na-

kupovat. I s takovými šel, když ho to na-

padlo. Potanili si, pomilovali se.

Tak žil Jií po léta a zkoumatelé lidských

duší byli by nadšen užasli nad harmonickou
vyrovnaností Jiíkova nitra, kdyby v n bý-
vali nahlédli. Byli by vidli harmonii pírody,

jakou dýchají pralesy, jejíž zázraný souzvuk
jen zídka poruší zlovstr.ý šust lidských

kroej.

11.

Ale ped dvma lety vypadl Jií náhle z ko-

lejí. Seznámil se s Mary a pipoutal se k ní

na delší dobu.
Bylo mu jednoho dne njak smutno a po-

cítil touhu sedti v pokojíku osvtleném d-
vrným a mkkým šerosvitem zastínné lampy
vedle osoby, jež by s ním dovedla hovoit a
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kterou by poslouchal pokuuje doutník a po-

píjeje pivo, v tichém pokojíku odíznutém od
všech lidí, kam by nedoléhal hluk ulice, šum
hlas, zvuky kroej a hrení voz ... V ta-

kovém pokojíku posedt zachtlo se Jiímu
najednou a dlkliv.
A byla to Mary, jež vyplnila jeho touhu,

která pišla tak najednou bhví odkud a bhví
pro.
Mary byla mladá vdova.

Seznámil se s ní nkde na sklepu, práv
tak jako s jinými. Ale líbila se mu víc a jinak

než obyejné holky, a na ní nebylo docela

nic zvláštního. Byla to docela malá osbka,
pívtivá, ilá a hovorná. Nebyla hezká, ne-

byla ošklivá, ale byla milá a mla v tváích
stopy ranných neštovic. Kdyby se byl nkdo
zeptal Jiího, co se mu líbí na Mary, nebyl

by to dovedl íci. Že neví, že je taková malá,

švitorná a lísavá jako koka.
Bydlila ve Schvvabingu, mla vlastní po-

kojík a živila se lepením papírových sák.
Jednu nedli se seznámili. Po té nedlí byl

svátek, na který ho Mary pozvala do svého
bytu. Jií byl mile pekvapen. To bylo to,

eho se mu tolik zachtlo.

Pišel a nesmírn se mu u ní líbilo. Mla
všude isto, njaký kousek slušnjšího ná-

bytku, záclonky i obraz. Uvaila mu dobrou
kávu a švitoila jako vrabci na jae. Když se

setmlo, rozžehla malou lampu s bílým stí-

nítkem, pinesla pivo a veei. Jií si zapálil

doutník, který vonl a svítil do pítulného
pološera malého pokojíka — práv tak, jak

mu zatanulo na mysli, když se seznámil

s Mary.
A když od ní odcházel pozd v noci, byl

tak vesel, spokojen a rozjaren, bylo mu v tle
i v duši tak mile teplo, že si ekl:
— Tak jsem se nikdy ješt nepobavil . . .

Proto pišel píšt zas a chodil k Mary tak

asto, jak mohl. V nedli odpoledne vždycky
a nkdy k ní zašel i ve všední den na veer.
Jednoho dne, když k ní chodil už asi^ dva

msíce, psala mu, aby k ní jist pišel. Sel a
dovdl se, že Mary bude matkou jeho dítte.

Nechápal zprvu, co to znamená. Pekvapilo
ho to, ale jen v prvních chvílích. Slyšel nco,
co mu nebylo dost jasno a co nemohl pro-

zatím nijak smysly konstatovati. Proto se brzy
uklidnil a ujistil -Mary, že mže být bez sta-

rosti.

A když se hoch narodil, picházel Jií co
nejastji. Bavil ho drobný tvoreek, jejž na-

zývali jeho synem. Pipadalo mu tak komickým,
to drobné stvoení plné života, které tolik ki-
elo Ji házelo nožikama. Zejména kik dítte
se mu zdál* ním neobyejn lahodným a jí-

mavým, nebo Jií ml zdravé nervy, které

chybí vtšin moderních otc a iní jim první

projevy života jejich dtí nekoneným prame-
nem muk a rozilení . . . Nosil mu hraky a
piškoty, a matce koláe a peníze, bu zlatou
desítimarku nebo tžký stíbrný ptimark.

Ale po njakém ase ho to omrzelo. Poal
k Mary choditi ideji a ideji. Chodil zas po
sklepech a tanírnách. Poal být nespokojen.
Vzpomínal, jak rád k ní chodíval a jak se mu
líbilo dít. Te to v nm umíralo. Pešlo to.

Ptal se nkdy své duše, pro to je a co v tom
je. ."Xle nenašel odpovdi. Neuvdomil si, že
Mary nikdy nemiloval, že jeho pomr k ní a
ten drobný chlapec byli díttem chvilky, kdy
se mu zachtlo útulného pokojíka osvtleného
zastínnou lampou a znechutil se mu plný
svit rozhuené hospody, peplnné lidmi, hlu-

kem a ^svtlem. Mary mu psala, aby k ní zas
pišel. Šel jako ze zvyku, pohovoil s ní, po-
žertoval, pohrál si s díttem, dal mu hraky
a jí peníze — a zase nepišel teba celý msíc.

Cítil, že ho nco poutá k Mary, ale nena-
padlo mu, že je to jejich dít. Jednou mu do-

konce napadlo, že by si ml vlastn Mary
vzít, oženit se s ní. To byl první problém,
který se ho v život dotkl a vybízel k ešení.
Rozrušilo ho to na njaký den a vymklo jeho
život z obvyklých kolejí vnitní vyrovnanosti,
která splývala s proudem jeho každodenní
práce, odpoinku a neúastného pozorování
lidí a vcí kolem nho.
Pemýšlel o tom skoro celé ti dny . . . Po-

stavil si ped svou mysl Mary, svoje a její

dít a sebe, a pracn hledal nco, co je snad
pojí, ty ti lidi, Mary, díté a jej. Ale nenašel
nic a nemohl dospti k nemu, co by inilo

nezbytným, aby si vzal Mary za ženu.
Pro by se ml ženit s Marj'? To jsou zby-

tené starosti, ekl si . . .

Konen ona sama mu o to neíkala, pímo
ani nepímo. A jí by snad na tom mohlo
nejvíc záležet! ."^no, tak je to, ona se o tom
nikdy nezmínila. Co ho tedy vbec napadlo,

že o tom ženní pemýšlel. A ml na sebe

zlost, že se vyrušoval z klidu takovými hlou-

pými nápady.
Nežli však se dostavily tyto myšlenky znovu,

rozešila jeho pomr k Mary a dítti Nejvyšší

Náhoda.

III.

Šla jednoho veera Smrt procházkou od zá-

padu pes Mnichov monumentální Ludvíkovou
tídou do Schvvabingu a dále k východu. Se-

brala cestou vše, co mla toho dne v pro-

gramu.
Mimo jiné v residenci starého vysokého

dvoanína, který stonal a dospl práv k pe-
svdení, že byl na svt naprosto zbyteným;
jednoho mladého lékae, který v nedostatku

pacient živil se morfiem
;

pak jednoho sta-
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rého písae, který ml pt dtí, mnoho dluh
a velmi pobožnou manželku, jež poád íkala:

>Co Bh iní, dobe iní . . .« ; dále jednoho

universitního profesora, který etl již v tyi-
cátém osmém semestru o filosofii nmeckého
práva z pednášek, jež mu pjil práv ped
dvaceti pti lety mladý doktor — souchotiná,

který ml asi deset znamenitých habilitaních

práci, ale docela žádnou protekci a umev
ijrzy po té, zapomnl požádati o vrácení své

práce ; jedno mladé dve, které . . .

Ostatn nemohu zde z pamti vypoítati

všecky ty ostatní lidi, na nichž provedla Smrt

pi oné své veerní procházce optný dkaz
pravdy, o níž mnozí ustavin pochybují, že

totiž lidé jsou smrtelní. Jen tolik mohu pro-

zraditi, že \ bezmasé tvái Smrti zahostil se

sarkastický úšklebek z jedovatého vtipu, kterj>

ji práv napadl, když míjela poprsí Petten-

kofferovo . . .*) Byl to velmi ošklivý vtip, jaký

mohl napadnouti jenom nkomu tak potm-
šilému, jako je .Smrt. Nebo ekla si ve své

zlomyslnosti, pohlédnuvši na podobu šlechet-

ného uence: »Kolik by musilo pijít takových

') Pettenkofer byl pvodcem nauky o moderní hygien
mst, jenž zavedením kanalisace a pitné vody uinil

vzácn zdravé msto z Mnichova, který byl diive pae-
ništm tyfu a jiných nemoci.

Pettenkoffer, aby lidé v Mnichov pestali

vbec umírat . . .« To byl ovšem velmi špatný
vtip a nejvýš neuctivý vi nedotknutelnému
majestátu moderní vdy . . .

Šla dál kolem university, prošla Vítznou
branou, pi které jí napadlo, pro lidé jmenují

tuto bránu \'itznou, a je to jej í brána,

nebo vztýena byla na památku toho, že jí

vznešení tohoto svta pomohli ubiti asi ticet

tisíc lidí ; že by tedy mli íkati vítzným brá-

nám brány Smrti . . .

Když už byla u samého Schwabingu, tam,

kde už koní elektrická dráha, potkala dv
slušn odné paniky, z nichž jedna povídala

:

— Tak ten Schorer student umel zrovna
ped doktorátem. Je to pec jen divné, že ti

mladí lidé umírají skoro více než ti staí, není-li

pravda, pani Hopfengártnerova . . .

— Já to taky íkám, paní Weissbierova.. .,

odvtila vážn druhá.
— Jsou ti lidé stále stejn hloupí jako ped

temi tisíci lety, zabruela si Smrt, zaslech-

nuvši tento žvast. .-V práv v té chvíli piblí-

žila se Smrt k domu, v nmž bydlila Mary a

ukládala do kolébky malého Jiíka, který ml
toho veera horkou hlavu. Nastydl se asi mezi
dnem, nebo bylo velmi sychravé poasí.

(Pokraování.)

KAREL VETTER:
V tanci.

"Pro za heslo si nevzít také vtu

:

V tanci

chcem žít a vale dáti zase svtu
v tanci ?

Což onen zákon celým svtem nevládne?

Vždyí všechno kolotá zde v letu,

v tanci

!

A pilná vela to, jež míí ve svj úl

neb motýl nesoucí se v kalich kvtu
v tanci.

neb osení, když zvluje se po vtru,

neb tráva, les, ba všechno hrá, co je tu,

v tanci

!

Vždy samy legiony záných hvzd
se roztoily boha ku podntu

v tanci,

když hlasem zákona jim vlídn dl

:

O dti kosmu, stihejte svou metu

v tanci

!

<^#í^ (j®®^ ížx^
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VLAST.Ji EBENHOCHOVA

:

^ne vábí dálka, sivá, jemná dálka,

v níž tvary vží rozdíl barev ztrácí.

Z ní vane smírné, nekonené ticho,

jež sladkým echem ticho pouze vrací.

Touha.

Tam vzduchem létnout! Lidem s oí zmizet!

Kol ela cítit chladné vzduchu vání,

zít volný prostor — živou zele trávy —
vznést hlavu voln slunci k celování.

Své vášn vyžít v ohni planých mák,
stesk duše vdýchat v oliv svatou vni,
své touhy slyšet zpívat ptaím sborem

;

a posléz — zdímnout v leknínové tni.

ZDENEK POLEN.SKY

le veer v podjeseni,

chlad stoupá z luiny,

a les píse splývá

ve souzvuk jediný.

A v tichém kvt chvní
déš chladné rosy padá
na spící háj i lada,

a když se kvítek kývá,

se stkví jak rubíny.

Veer.

Samoten stojím v stráni,

jež mlhou se halí již,

a krajem vane chvílí

lak tajné touhy tíž.

Mír s nebe níž se sklání,

s ním klid mi splývá v duši,

i cítím v noní hluší,

hát v srdci pocit milý,

jak stál bych tob blíž.

KAREL KLOSTERMANN

:

Mlhy na Blatech.
Román.

(Pokraováni.)

krejí : »Dy jsem si

myslil, že se všickni

zblázníte! Ale pokejte
peci ! Dy je to hlou-

post, dy to být ne-

mže ! . . Lek' jsem
se jako vy, ješt víc

snad ! Oím jsem nev
il! Namouduši, samé-
ho knížete pána kdyby

ten etnik byl ve, sp'š bych tomu byl uvil
. . . Tak skoím a povídám :« »Pro Krista vše-

mohoucího, chlape, cos to udlal? — Ale

etnik nedal mluvit a zhurta se na mne osopil

a, aby táh' svou cestou, poruil, sic že m
sebere taky . . . Tak. co plátno? musel jsem

jít a bžel jsem pímo do Plástovic. Tam
u Potužák je všecko vzhru nohama a kik

a plá, a celá ves je pobouená. Tak jsem se

dovdl, že naped se ztratila tuhle .Apolena,

ale o té už vdí, vzkázali jste, že je u vás.

Odešel ten posel a vrátil se sedlák, zdržel se

v Pašicích u Krušnejch. Potom pišel Václav,

celý bledý, celý vyjevený
;

poslali ho hledat

tuhle holku, ale nenašel ji, nic o ní nezvdl.
Za to vidl asi tisíc krok za Vomákou lo-

vka nataženého v tráv, s krvavou ranou

na hlav, jak myslil, zabitého. Jde on blíž,

v tom ten lovk se pomalu sbíral na nohy.

Jak on to Váša uvidl, náramn se ulekl, po-

myslil si, že by z toho mohlo být potahování,

dal on se do skoku a uhánl s toho místa.
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co jen nohy staily. A, víte-li, že tohle byla

hloupost! Ten lovk, jak jsem se potom do-

vdl — byl to pšák z Hluboké — ho po-

znal, dovlekl se na Vomáku a povídal tam
cosi, že Váša Potužákojic ho z nenadání pe-
padl od zadu, ránu mu zasadil do hlavy,

omráil a o dva zlaté obral, které prý ml
v kapse, a baštý pDSlal honem do Piština pro
etníka; ten šel rovn do Plástovic a k Po-

tužákm. Pišel taní, sotva Václav byl doma.
Chudák, bránil se jak mohl, že on ne, že neví.

kdo toho pšáka zranil, že ho jen vidl, ale

etník mu nedal víry; kdyby byl neml nic

zlého za sebou, nebyl by utekl. Nu, já. víte,

nikomu nechci ublížit. Václav takto kueti by
neublížil, ale kdo ví, co s tím chlapem mli.
Že ho bacil holí, dejme tomu, ale, obrat ho,

to ne! tomu do smrti neuvím! ...»
Rozumí se, že z pítomných nikdo nevil.

Bába neíkala nieho; kleíc jala se odíkávat
modlitby. Bylo žalostno patit na staré, za-

padlé oi, jež rázem se od pláe zanítily.

»Nedej dokat. Ty mj Spasiteli, aby má
krev se dopustila takové viny ! . . . nedej taky,

aby nevinný lovk byl souzen . . .
«

•A co bude?» — »Co zamýšlí Potužák?«
— »Odvedou ho do Budjovic?* — hrnuly
se otázky na krejího.

»Vzal-lí mu peníze, je to loupež!* odvtil
hrobovj'm hlasem tázaný. »Tomu rozumím
já. Na to je porota. Pt i deset let by mohl
dostat.

«

Výkiky hrzy ze všech stran.

. . . »Ale on mu penz nevzal! To je hlou-

post, to nemže být* . . .

»Uhodil-li ho, vyšetí se vc, co a jak, a
doktoi promluví Teba nic z toho nebude,
teba chlapec se jen bránil a díra do hlavy
ješt není tžké ublížení,* pouoval krejí.

» Ostatek, Potužák pjde zítra na Hlubokou a
nabídne kauci, aby ho pustili a na svobod
vyšetovali. Penz to ovšem bude stát hodn.
Nu, chvála Bohu! Potužák jich má« . . .

»Vždyf . . . vždy'' . . . , vydralo se slovo

Apolen. Chtla íci, že Václav ho neuhodil,

ale nedoekla; nemohla, hlas uvázl v hrdle.

Stál pojednou ped jejím duševním zrakem
Vojta, pohrozil jí, mluvit zapovdl. Sklesla

zase na židli, z níž byla povstala, schoulila

se, obliej frtuchem zakryla a usedav pla-

kala.

ei sem, ei tam, Potužáka litovali ješt
více než uvznného mladíka. Pojednou .Apo-

lena se zase zvedla. Bledá byla jako smrt,

všecka se chvla, ale už neplakala.

'Bábo! bábo! . . . pjdu dom! Nevydržím
tu. Pjde-li kdo se mnou, dobe ! . . Nep-
jde-li nikdo, sama pjdu . . .*

»Pánbh ra opatrovat! Tu budeš, dít, ani

se nehneš, ani sama ani s kým nepjdeš!*

•Nikam nepjdeš!" vece písn sedlák. >To
by tak bylo! Na tebe tam zrovna ekají!*

»Musím dom! musím!* zvolala pronikav.
»Pro Boha vás všechny prosím, nezdržujtem . . .
Marn prosila, rukama lomila Nepustili ji,

po dobrém domlouvali, aby se utišila —
všecko že se vysvtlí.

•A co Vojta? — co íká Vojta?* ptala se

prudce krejího.

» Vojta? ten kluk, váš híbek? — toho jsem
nevidl. .A pro se po nm ptáš?«

Zarazila se ; ani v nejvtších duševních
mukách svých, by jediným slovem bratra

tísn a hanby zbaviti mohla, nebyla by po-

vdla pravdu. Ptala se po \'ojtovi jedin
z toho dvodu, že byla pesvdena, že tento

sám, jakmile vhodným uzná, Václava vysvo-

bodí; proletla jí hlavou myšlenka, že teba
již tak uinil.

»Vojta je celý den na Blatech,* odpovdla
tlumeným hlasem, zajíkajíc se, »vidí mnoho
. . . tak jsem myslila, že . . . snad . . !*

Nedopovdla, znovu do pláe se dala.

»E, kde pak co moh' vidt tam '.« pravil

krejí; ^v tu stranu nepichází. Pšáka nkdo
srazil hned za Vomákou, na knížecích lukách.

Co by tam dlali híbkové?*
»Nu — neví se«, nadhodila podruhyn;

tenhle Vojta je všude, kudy tee potok. Je

to takový dareba; má v hlav rj'by. místo

aby si hledl ko. Já bych tomu klukovi ne-

vila, ale chrafi Pánbh, abych tím nco
ekla.*

Slovo bodlo .Apolenu jako bitký nž; schou-

lila se zas a už nepromluvila, jen dušené
stkala.

Krejí slíbil, že, jak Bh den dá, pjde do
Plástovic a na Hlubokou a že se pak vrátí a

pinese zprávu, naež požádal o nocleh, jenž

mu byl s ochotou poskytnut.

Och, bez konce dlouhá noc, plna úzkosti a

muk, jak pro bábu tak i pro vnuku !

IX.

V Plástovicích u Pútužak nebylo lépe.

Sedlák, estný, zachovalý, hrdj' na svoje

jméno, na nmž nelpla nejmenší skvrna, div

neklesl pod pohanou, kterou na uvalilo ne-

nadálé zatení synovo. Pemáhal se nadlidsky,

aby na oko zachoval klid, a to se mu také

podailo, ba i hoekující, zoufající ženu stail

aspo ponkud utšiti, ale hluboko v jeho

nitru rána strašn bolela. Faktum, že do jeho

domu vešel etník, aby zatknul jeho syna,

obvinného z loupežného pepadení lovka,
nedalo se zmniti ani odiniti pesvdením,
že se udal omyl, že obvinní se nemže za-

kládati na pravd. Zvst se rozletí rychlostí
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blesku po všem kraji, zvst, drtící veškery

základy jeho dobrého jména, a, by asem
i vyšla na jevo úplná nevina jeho Václava,

najdou se vždy ješt lidé, v jichž srdci po-

chybnosti se nevytratí. Ke všemu ješt pe-
padený byl knížecí pšák, panský zízenec,

a jemu tolik o to bželo, aby s knížecími

shoda a dobrá vle se zachovaly . . .

Odcházeje ráno z domu, aby ped nastá-

vajícími žnmi si prohledl obilí na svých po-

lích, nepomyslil vru, jakou hokost mu pi-

nese veer. Pedchozí vláhy pomohly jaím
a ozimu neuškodily — úroda pkná, mnoho-
slibná. Bylo asi deset hodin, když, obešed
nejvzdálenjší své polnosti u samých hranic

Pašických a pomýšleje již na návrat, si vzpo-

mnl, že by mohl zajíti ke Krušným. Co
Krušnej onehdy nadhodil v píin dlení
Blat, nevycházelo mu z hlavy a neustále

o tom pemýšlel. Vedle dvod, jichž tento

byl uvedl, napadl mu ješt jeden, jenž se mu
zdál vážnjším všech ostatních. V Hlavatci

se vyskytla kulhavka, byla tam z Prachatic

komise.*) V Mýdlovarech zase padají vepi,

sn slezinná (ervenka) byla zjištna. Všecken
tento dobytek se stýká na pastv na Blatech,

ba, i odjinad se tam dohání, aniž možno tomu
zabrániti. Spolená pastva je tudíž zdrojem
rzných nákaz a vážným nebezpeenstvím

;

však již v minulosti práv Blatské obce bý-

valy jevištm všeobecného padání dobytka;
všude hledali píinu tohoto neutšeného zjevu,

jen tam ne, kde ve skutenosti vzela. Teba
na to upozorniti a uiniti stj co stj a pokud
možno brzo konce spolenému pasení . . .

Potužák tedy šel do Pasic a Krušného taky

doma zastal. Vdl, že Krušnou nepotš! svojí

návštvou — ta vbec žehrala na každého,

s kým její muž se stýkal — ale nedbal toho,

ježto práv tak dobe vdl, že se neopováží,

dáti mu oteven na jevo svou nechu k nmu.
V tom se také nemýlil : Krušná ho pijala

velice vlídn a eí bylo dost a »to jsou

hosti !« a »pkn vítám !«, jen se od úst prá-

šilo, a bochnik chleba na stl a erstvé máslo
a homolka s kmínem. Než, když zapoal
hovor o dlení Blat a Potužák se jal vyklá-

dati o nebezpeí dobytích nákaz, které ply-

nulo ze spolené pastvy, zakabonilo se její

elo, z oí sršel jen s námahou utajovaný
hnv a boky poskakovaly, jako by velký sud
se byl dostal zemtesením v pohyb. Potaža-
kovi neušly tyto projevy nevle ani plaché

pohledy, jež Krušnej metal úkosem na svou
ženu, ale on, nedbaje toho všeho, neustal ve

') Teba podotlinouti, žo Hlavatec náleží soudem do
Netolic, hejtmanstvím tudíž do Prachatic, tal\též Selce.

Ostatní Blatské obce pati k soudu HlubocUému, do
hejtmanství Budjovického.

svých výkladech, ba, s jakousi úpornou hor-

livostí v nich pokraoval.
»Však sám 's první na to pipadl, < pravil,

»a pravdu 's ml. Teba všecky pesvdit,
pedem u nás v obci a pak druhé. Jako do-

sud, dále se hospodait nemže . . .«

»Dyž vono . . .« koktal Krušnej, jenž do-

stával poade vtšího strachu, vida známky
blížící se bouky na oblieji a v posunkách
své ženy, která, tu stojíc onde pošlapujíc

napiat naslouchala eem muž; »dyž vono...

je moc nerozumu u nás . . .«

».'\le jdižiž, Jakube! co pak rni to te mlu-
víš? snad nepomýšlíš couvnout nyní, když
sám 's m na tu vc pivedl? Tohle není

žádná e, co te povídáš ! Když nerozumní
lidé se rozumné vci vzpíríijí, teba jim ji jak

se patí vyložit, a když to nepomže, nu,

odstrí se stranou a jde se dál «

Krušná slyšela všecko, akoli Potužák pro-

nesl poslední slova ponkud pidušeným hla-

sem. Pistoupila ke stolu, ruce v bok po-

depela, z oí jí sršely opravdové blesky.

»Pe;e jsem si myslila, « promluvila, »že

tahle marná vc o tomhle dlení se vylíhla

tuhle v jeho hlav ! Divím se jenom, že ta-

kový moudrý lovk jako vy, kmote, se na
ty jeho ei chytá. Dy ho peci znáte ! dy
peci víte, že z nho mluví koalka . . .«

»E, ml, prosím t . . .<

»Co bych mlela? jsem snad nmý pes?
— Vymluvit byste mu takové vci ml, kmo-
te, nikoli ho ješt v nich utvrzovat. Kdy-
byste vdl, co já s ním zkusím I Vezme si

nco do hlavy a potom neustále rýpá a týrá

mne a dti . . .«

^Poslechnte, kmotra . . .<

»Já slyším, kmote, ale povdt vám musím,
aký je. Vy s ním nežijete, vy ho pece tak

neznáte. Srdce pro dti nemá. Nebýt mne,
sedly by tu všechny a umly ! Co pak on
si vzpomnl, aby nkterého z tch chlapc
dal studovat nebo nemu vyuit? To to! On
by je nechal vyrstat jako lilium na poli, jako

by mohl ped svou smrtí rozdlit statek na
osm díl a každému po jednom dát! Ty by
toho mli potom ! On má v hlav jen samé
dlení a proto chce rozdlit Blata! Jako by
Blata nebyla od nepamti všem spolená!...*

»Nechte si íci, kmotro* — došel jí dech,

jinak by Potužák se byl asi sotva dostal

k slovu — »co se týe vašich dtí, do toho

mi nic není, to si spravte mezi sebou, do
toho vám nemluvím, leda požádá-li m kdo
z vás o radu. Ale, co se tkne Blat a jich d-
lení, to je, kmotra, vc nás všech a té my
muži rozumíme lip než vy ženské. Proto vy
nás necht a nemluvte nám do toho. Až uvi-

díte, že vám z toho rozdlení potee vtší
užitek, budete ráda, že práv tuhle Jakub byl
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první, který nás na to pivedl, a nebudete
íkat, že z nho mluvila koalka.

«

Mluvil vážn, klada draz na každé slovo
a vymohl si, že ho nechala domluvit, a n-
kolikrát se pokoušela ho perušit ; avšak, když
domluvil, spustila s onou karakteristickou žen-
skou logikou, o niž se rozbíjejí všecky argu-
ment}':

>Och, ty mj Spasiteli ! Och, kmote mj
zlatý! Vy jste, emu se íká, moudrý lovk,
a, kdyby on byl jako vy, slova bych neekla.
Ale on takový není, on má jen svou tvrdou
hlavu a kdybych já neshánla, kde pak by-
chom byli! . . .«

Obrátila se pak na svého manžela a nyní
zase její argumenty padaly jako rány perlíku.

"Ty! mluv te sám a ekni: moc-Ii pak
jsem uložila loni za husy? Ti sta padesát
šest zlatých, vi? Rci, není tohle pravda? —

A za peí? — Osmdesát sedm zlatých! — i
to zas není pravda? ... A za prasata? . .

Ti sta osmdesát zlatých ! — í Ihu ! ., . . Má-
slo a vejce ani nepoítám, za ty bylo tolik,

že jsme se celý rok šatily, já a naše holky.
A te mi ekni, ty mudrlante rozdlivý, jak
ty peníze seženu, až nebude možno, odchovat
toliký hus a vep jako te? — Nebo tolik

je pece jisto, že, až Blata rozdlíte, tolik

jich a po celé léto tam nebude se moci pást!»
>pej mi svatý pokoj s tvými husami!* za-

bruel Jakub Crušnej. »Ze samé trávy ty

husy nejsou živy a z té, co ji spasou, bylo
by seno, a seno není marnost. O by tu

bylo dobytka víc! To nepoítáš a zrní bereš
na n, že bych dva kon za n uživil*

Popela a svou vedla dál. Trvalo hodnou
dobu, než Potužák se dostal k slovu.

»Ty ml, Jakube, « pravil; 'pece vidíš, že
takhle nepoídíš . . .« (Pokraováni.)

STANISLAV JARKOVSKÝ:

Na podzim, v oeší
(Pokraování.)

ím je jeho otec?* ptal

se Skivan na oko lho-

stejn, ale srdce mu
tlouklo nedokavosti a
zimnin obracel listy

v katalogu.

»Tuším, že švec!*
Stejným asem s od-

povdí louto Skivan
zahlédl v rubrice »otec«

v záhlaví obou semestrálních stránek ernému
v katalogu vnovaných tuto poznámku : »Josef
Roztoil, obuvník, Linhartské námstí . . . .«

a íslo domu staré i nové.

»Nemýlím-li se, je nevlastní,* vmísil se do
hovoru eštiná Kostlivý, »nebo se mu táta

utopil v podmáslí. Nechci íci, že nepoítal
otcv . . . Ale nco takového v tom je. Tídní
to zná podrobnji . . . ostatn také editel, jeho
matka sem chodívá dost asto .... Ach jo,<

povzdechl, »je to njaká bída . . . .«

»Na tom nesejde,* mínil professor Skivan
na oko poád lhostejn ; ale v duchu jen hoel
dychtivostí po nkterých podrobnostech. Tam
v tom venkovském mst, odkud professor
Skivan pišel do Prahy, znali všichni pomry
vech žák skoro do podrobná, — tady v Praze
tžko se v tom vj'znat, zvlášt v tch e.xisten-

cích záhadných a tajemných, do jichž pro-

stedí nemají pístupu aniž ho vyhledávají

professoi stedních škol. Studenti ze tíd dl-
nických, z rodin malých emeslník a živnost-

ník a všech tch rodi, kteí nenáleží tnd
stední nebo k buržom, známým po Praze
a jejich spolenostech, zstávají mimo dohled
stední školy, která ''tšinou bývá daleko od
bydlišt professorova, vyhledávaného co nej-

dál od místa psobení, pedevším pro nucenou
takto procházku. i>Také proto,* tvrdíval druhý
historik Vorel, starý, fešný mládenec, >aby
pro pípad náhlé suplovaky nebyl lovk tak

hned po ruce . . . .«

»Na vy hned také nemyslíte,* napomínal
jej vážný Brodský, který ml za sebou dv
uebnice a ped sebou tudíž skvlou karrieru.

Vydalt dva klassiky, jednoho eckého a jed-

noho latinského, jež dokonce opatil i po-

známkami a úvodem. Nebylo jeho vinou, že

vydání nestalo se podle rukopisu, když oba
ti prastaí pánové bjli vydáni už na stokrát.

... V rodinách tch hoch mohou odehrá-

vati se dramata, tragedie a i komedie trpkých

život, aniž zví to rozmyslný paedagog, který

staví sob úsudky a pronáší soudy, nemající

zhusta podkladu jiného než nkolik slov, od-
íkávaných v nejvtším rozrušení mladých
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mysli ... Na venkov služky, posluhovaky,
známé i neznámé dámy, staí mládenci jiných

starosti nemající všecko donesou, professor

se tomu studentovi takoka na paty vší —
jako zase professor padá lidem snáze na jazyky
a celé msto vidí mu do talíe. Ve velkém
mst ti, kteí bj' mimo rodinu mli býti sob
nejblíže, jsou si docela cizí . . .

»Však je to lepší, « libovával sob historik

Vorel, který na venkov ztrávil všecka svoje

mlada léta. »Venku aby ert sloužil: vypijete

v hospod o sklenici více a už to ví editel.

«

»Ech, v Praze je to snad ješt horší,* do
tvrzoval Matouš roztrpen a mávl rukou do-

dávaje výrazu svých slov ješt váhy, — 'Ud-
lejte falešný krok a zví to nejenom editel,

aie — « a pi tom udlal posunk ukazuje
prstem ke stropu, — »01ymp, Olymp !« Asi

njaký ten falešný krok byl piíinou toho dlou-

hého sedni na siiplentském trn.
Pst, pstU napomínal Brodský, neznámo

zda ze šelmovství nebo z opatrnosti . . .

Proíessor Skivan po výkladu kollegy Kostli-

vého obrátil se ku pravé stn, kde vedle vy-

soké skín plné píhrad s knihami a sešity visel

obecný rozvrh professorský, hledaje kdy a

kde má tídní sexty filolog Matocha hodinu
— ale v tom zaznl zvonec a professoi jako

když do vrabc stelí : Langer zavel sešit

uprosted opiavy, Povejšil a Kousavý vysko-
ili z pohovky, Matouš nedoetl ani zajímavou
denní zprávu a jenom Brodský, poád vážn,
dopsal ješt dv známky, klidn, u vdomí
dležitosti vykonávané tu povinnosti a zvolna
vstával. Povejšil a Roušavý srazili se ve dve-

ích a oba si ustupovali.

»Jen rate, rate-, — já nespchám, •« pobízel

Povejšil a dodal: »do školy nikdy, ze školy

vždycky.'
•Vždy já také nejsem takový horlivec,«

ujišoval Roušavý, sotva dle pravdy, nebo
ped vyšším úadem by se tato komedie, opa-
kovaná mutatis mutandis takoka denn, jist

nebyla odehrávala.

»Duobus litigantibus tertius gaudet,« užil si-

tuace Brodský a s hlavou vysoko vztyenou
u vdomí své zdatnosti vykroil mezi obma.
Ml opravdu radost, že mohl ukázati, že škola

je mu nade všecky vtipy a žerty.

Byl vtlena žádost za kterékoli uprázdnné
místo editelské, již podával Bh ví po koli-

kráte. »Kde ten lovk jenom na kolky bere!*

divíval se Vorel historik, jemuž bželo více

o klidnou prázdefí než o editelskou est
plnou kanceláských prací a tžkých zodpo-
vdností.
Ve sborovn zbyl konen jen .Skivan a

Kostlivý, který obléknuv svrchnik zapálil si

doutník a odcházel.

•Tak na zdar, kollego,« volal na Skivana,
• a jdte radji také už k obdu, bude pomalu
as.«

• Ale kde! Je tepr\e tvrt na dvanáct, já si

ješt zapíši známky z komposice,' odvtil
Skivan a usedl za velký stl.

»'l"ak dobré chutnání!*
•Má úcta!*

Kroky professora Kostlivého doznívaly na
chodb a ztichla sborovna tak, jako ztichla celá

budova
; jen ze sín nad sborovnou ozýval se

siln tlumený hlas odíkávajícího žáka. Ve
sborovn bylo píjemné teplo a sluníko víc

a více se prodírající zlatilo haldy sešit na stol-

cích u oken a hrálo si s erveným inkoustem
v lahvice uprosted velkého stolu konferenního,
opateného adou zásuvek jednotlivých tíd-

ních.

Professor .Skivan vstal a nervosn se pro-

cházel po sborovn
;

pak znova otevel tídní

katalog sexty a prohlížel rubriky erného.
Hlavou kroutil a naslouchal . . . Nikde nic.

Náhle se rozhodl a obešed stl zastavil se

u zásuvky tídního sexty. .-Xno, byla otevena,
— a hned na vrchu ležela nationalia student,
jak je byli odevzdali asi ped tymi nedlemi,
na poátku školního roku. Znova se professor

pesvdoval, je- li ticho — kdyby ho tak n-
kdo pekvapil, že probírá se v cizí zásuvce

!

Nechtl však nic než vidti nationale stu-

denta erného — pro klid své duše. Pootevel
zásuvku a hledal list ... snadno jej našel

mezi ostatními, srovnanými dle abecedy. Jen

jedna rubrika byla nejdležitjší, datum naro-

zení, (."etl rychle: »20. února 18S9.*

V tom venku vrzly dvee od editelny. Pro-

fessor Skivan sotva ml asu pustiti nad-

zdvižený svazeek zpt do zásuvky, zásuvku
zastriti a vrátiti se k otevenému tídnímu
katalogu na dívjší místo. Srdce mu tlouklo,

jako by byl nco kradl, — ale také ješt
z j ných pii.

Vcházel editel.

• Dobrý den, pane kollego.* pozdravoval pro-

fessora k nmu zády obráceného.
"Moje úcta!* odvtil Skivan povstávaje a

rozpait probíral se v katalogu dál ; bylo mu
tsno.

»Už nám to zaíná, ta zima,* zapádal e-
ditel rozhovor, jen tak. aby nco ekl, nebo
ranní chlad te opravdu zaal ustupovati

siunenu.

»Ale ba,« odvtil Skivan; nebylo mu do
hovoru.

editel vykládal si to za pirozenou ostýcha-

vost nového lena sboru a nezarazil se nad
tímto piíliš struným souhlasem se svými ná-

zory o povtrnopti. Piblížil se ke stolu a bral

do ruky noviny.
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•Tak už jste Praze pivykl, pane kollego,«

zase pívtiv se obrátil slovem ke Skiva-
novi.

• Dkuji, pane editeli, tak pomaliku: jen

se mi stýská po procházkách a volnjším
vzduchu.' Zvlášt dnes byl ten stesk velmi
silný; pál si už Skivan být nkde venku,
daleko, tady mu bylo již úzko, ale pece z-
stával, — te snad nejspíše doví se nkterých
podrobností, které zetelnji osvítí temnoty,
do nichž erného velké oi hodily paprsek
dosud jen slabý

editel už ml na jazyku poznámku, že

nia asi pan koUega v Praze jiné procházky,
které mohou mu zahánti jeho stesk, — ale

v as se ješt zdržel. Zkušenost nauila jej

s každým pkn, s nemnohými dvrn, a
naped bezpen a potom teprv srden.
Ml opravdu pan professor nco jiného

v Praze, co ho sem vábilo, víc než venkovský
vzduch a krásné procházky tak, že neváhal
choditi na Prosík na všechny strany a shánti
pímluvu, jen aby se dostal do Prahy, on,

svobodný lovk, kdežto pece ucházeli se

o toto místo i ženatí s dtmi, na jichž vycho-
vání jim záleželo. Nasadil všecky páky, z nichž

asi nejsilnjší byla intervence vrchního rady
Msteckého, který si mohl v lét nohy ub-
hati od Pontia k Pilátovi. Ostatek ml na to

as, nebo byl už rok v pensi a tak mu chvíle

tím lítáním píjemn utíkaly. Sic nebylo to

jen z kesanské lásky, že i Víde mnohými
svými dopisy pobouil pomáhaje dlati náladu
ve prospch professora Skivana. —
O prázdninách tomu bylo rok, co vydal se

pan professor Skivan, mládenec sice už stár-

noucí a blížící se podzimu svého vku, akoli
se mu íkalo muž v nejlepších létech, na n-
kolik dní letního pobytu do Studánky u Rych-
nova, tak beze všech úmysl zlých nebo
dobrých. Bylt takto spokojen a spokojenost,
jakožto nedostatek fantasie, nedává roditi my-
šlénkám. Nic tam nehledal, za to našel: falešné

je to štstí, po nmž se sháníme, pravé teprv

to, které samo pijde nám do cesty, a každá
touha nebo pání je nepítelem štstí

Tam. v zelenavém pítmí lesních stezek
k Blidlu nebo k Sv. Ivanu na ekalo v po-

dob, jakou sám neekal te, kdy už duše
v nm skoro zasýchala . . . Chodíval nejdív
s panem vrchním radou Msteckým, s nímž
náhoda jej seznámila ped léty, kdy ješt pan
rada býval okresním soudcern v suplentském
Skivanov psobišti jižních ech, a oba páni
dobe se bavívali, tím spíše, jelikož pan vrchní
rada už od jakživa vbec a te v pensi zvlášt
hrozn rád se zabýval f3'sikálními hrakami,
dlal si doma elektrické vedení a provádl
rzné pokusy mechanické; te doploval svoje
praktické vdomosti theoretickými výklady pro-

fessora Skivana, odborníka v tch vcech.
Nesmírn si liboval pan vrchní rada, pichá-
zeje z první procházky.

>Ten mi tak krásn vyložil elektrický poten-

ciál,* povídal paní a dcei, líbezné Zdence,
»že te tomu teprv náležit rozumím. Já to

hledal po všech možných uených knihách a

te, nkolika slovy, mám to jako na talíi.

Roztomilý lovk, s tím se musíte seznámit,*

nutil své dámy.
»Ach, tatínku,' bránila se Zdenka, »pro

fysikální výklady jsme sem nepišly. Jen nic

s takovým roztržitým professorem, který po-

ád jen hledá brejle, jež má na nose, a na
pvrního bere peníze jenom na deštníky.

«

Pohybujíc se po všechen svj nedlouhý
život valnou vtšinou v kruzích právnických
znala profesory jenom ze Švandy Dudáka a

jiných humoristickjxh list, pak z vypravování a

referát bratra Karla, nepíliš píznivých stavu

paedagog, tim mén, jelikož bratr Karel býval

jako student kvítko velmi peste vybarvené.

Professor Skivan byl ve Studánce sotva dva
dny a ješt ho skoro ani nevidla.

Ale nebrán. la se Zdenka hned po prvním
setkání a po nkolika dnech poslouchala vý-

klady jeho dost pozorn. Bylo to zas nco
docela jiného než ty vn 'zajímavé pipady«
kruh právnických. Ovšem, po pravd budiž

povdíno, že netýkaly se vždycky jen elek-

trických potenciál, akoli rzné proudy s elek-

trickými asto porovnávané pelévaly se tu

se strany na stranu, a rozhodn bylo tu na
obou pólech nco protivného, co se pitahovalo.

Zrodilo se to v oích a padalo to k srdci.

Slena Zdenka byla sic teprve jedenadvaceti-

letý kvt, ale na professoru, povahou jinak

dost veselém, nebylo znáti jeho stáí více než

dvojnásobné. Zvláš nikoli zde, kde nebylo

školních lavic a všeho, co iní každého školo-

meta starším, nežli je opravdu, a i nezáživným
ostatnímu svtu. Ostatn, když nevsta se

rodí, ženich na k sedej, a co na tom, že

se Skivan se svým sedáním v život trochu

opozdil!

Zstalo však prozatím pi výkladech jen

theoretických, nebo professor byl náhle od-

volán dom, do vesnice v okolí Nymburka,
kde se mu rozstonal otec, zámožný hostinský

a bodrý hospodá. Jelikož elektina ve .Stu-

dánce nevybila se náležit, hledala cestu aspo
významnou pohlednicí, jež stala se pak prv-

ním lánkem v ad dosti dlouhé velých do-

pis, jež bylo by zábavno ísti, jelikož psaly

je dv duše sob blízké a intelligentní. Zdence
líbily se humánní a povýšené názory profes-

sorovy o výchov stedoškolské, která najednou
zaala ji zajímati, jakož i mládež, kterou chtíval

Skivan uiti pedevším nikoli vzorcm mathe
matickým a poukám o vcech celkem nepo-
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tíebných pro život, ale citu povinnosti a správ-

nému myšleni, k nmuž zejména mathematika
byla prostiedkem nad jiné znamenitým. To
všecko v dobrot a mírnosti, nebo íkával
i psával, že bitím ezník získá, ne uitel, a ne
holí pes kosti, ale duchem tichosti. Nevil, že

bezová metla rozum dává nebo kdo se do-

mluvy nebojí, nebojí se ani holi. Míval sic proto

nkdy srážky s pedstavenými, ale konec konc
káze ve škole i prospchy žák dávaly mu
za pravdu . . . . .S vrchním radou Msteckým
pojila jej ješt okolnost, že oba dva nemohli
filologii pijíti na jméno; arci vrchní rada

svého asu v septim z etiny propad a Ski^i-

vanovi professoi filologie patili ješt k onm
exemplám, jež vidli spásu lovka jen ve

správných akcentech a hodn zamotaných
p-^riodách. Dnes už lilologie jest jen vhodným
prostedkem k cíli a dík vybroušeným metho-
dám studenti nesmírnou láskou lnou jak ku
latin, tak i ku etin uznávajíce naprostou
nezbytnost jejich výchovného obsahu pro

ušlechtilý život.

Zdenka zase jala professora svou filosofií pro-

stou a oddanou, kterou jist erpala z hloubi

své duše, nebo ani otec ani matka, jinak lidé

velmi ctihodní, nezdržovali se pemýšlením
o život a jeho pokladech. »Není lovk ne-

šasten,* íkávala tenkrát, v zelenavém pítmí,

když zapádali svoje hovory »dokud jiného mže
uiniti šastným. Sám se ku štstí piblížíte

nejvíc, budete-li svt vidti ve svtle takovém,
v jakém jej míti chcete. Nestžujte si do svých
starostí a strastí, — vždy práv v nich bj'vá

asto ukryto to nejsladší.* V žen vidla
Zdenka pramen laskavosti a dobroty. Pokaždé,
když tak professor vyvedl njakou nešikovnost,

nebo ekl-li nco nejapného a pak se ptával,

nehnvá-li se nai proto, Zdenka odpovídala;

>Nehnvám, protože žena nikdy se nemá
hnvati. Hnv žalost za sebou vodí a pátelstvo
ruši.«

»Ale asem hnvati se neškodí.

«

»Možná, vám mužm, ale my ženy j>^me

stvoeny, abychom odpouštly —

«

•— a milovaly,' skoil jí do ei professor.

Zdenka se zapálila a professor zaínal vidti
svt ve svtle takovém, v jakém jej míti si

pál hned té chvíle, kdy Zdenku zhlédl po-

prvé. Svt mu kvetl a už už se chtl na-

bídnouti za pedmt milování, — když v tom
pišlo to odvoláni dom a ve psaních se po-
tom na takovou pímou otázku neodvážil, a
mezi ádky nemluvilo se vlastn o niem, než
o lásce jeho i její

Sem tam zajíždl Skivan i do Prahy, ale

cítil se zde píliš venkovským a nesmlým.

váhal, potom pan rada se ho zmocnil na svoje

elektriky, motory a zvoneky, a než se pi
takové návštv rozehál a vzpamatoval, zas
už musel pospíchati. A tak as ubíhal a ubíhal,

až o velikonocích odhodlal se prolessor, svým
vkem už váhavjší než býval ped léty, k roz-

hodnému kroku, — ale u radových mly v ty

dny návštvu, paninu sestru, starou vdovu po
majoru z Degenfeldu, a nebohý professor ne-

ml opravdu píležitosti »se vyjádit. « Žehral

na tu starou babu, ale ne právem ; bezdky
mu urovnávala cestu, nebo se jí tuze za-

mlouval, protože jí íkal »urozená pani.*

Zmínil se pak o tom, že by se rád dostal

do Prahy a pan rada Msteky hned pomýšlel

na svoji pomoc a svoje znánosti nejen v Praze,

nýbrž i ve Vídni . . . Zkrátka v ervenci pišlo
jmenování a professor ztrávil nových pár nedl
ve Studánce, rozkošných, líbezných, avšak
tentokrát nikoli pro pana vrchního radu, který

nemohl dostati professora k zábavám pražád-

ným.
Na tch stezkách vykládal professor o svém

žití osamlém a Zdenka ráda poslouchala.

Tak pkn povídal, že Zdence ani nenapadlo
ohlížeti se po prošedivlých skráních profes-

sorových a pro chvní jeho ruky nevšímala si,

že ruka ta už vrásitá je, a protože ne-

znala professora díve, nevdla, že nechodí

už jako prut a nevdla, pro by mu mla
zazlívati, že neúastní se lavvn-tennisu a že

není lenem žádného footballového klubu.

A když jednou s veera, v horkém vzduchu
letním, ponkud se opozdili za obma rodii

naped jdoucími, v záhybu cesty naproti B-
lidlu a nad tím údolím idyllickým, naproti cha-

lup hajného, zapedené už v podveerní stíny,

professor najednou, z nieho nic, za njakého
bezvýznamného vypravování Zdnina, jak

v loni podnikli dlouhý výlet do Kostelce a

odtamtud na Potštýn a do Litíc, obrátil se ke

Zdence ka rozechvn

:

>A sleno Zdenko, já vás neposlouchám.*
•Tak ! Te bych se mla opravdu na vás

hnvati, a dkladn ! Já se tak namáhám, —
a pro mne neposloucháte?*

»Slyším jen váš mkký hlas a myslím na
nco docela jiného.*

» Patrn, — a na?*
»Na?< zamlel se a vzal ji za ruku. Ten-

krát nevzpomínal ruky jiné, malé, snad ne tak

hebké a^jemné a oí stejn velikých, jako ml
student erný. Les dímal kolem kol a temno
snášelo se z tichých korun konifer, ale v srdcích

tch dvou rozžehala láska velké svtlo. »Na
vás, Zdenko,* pokraoval. »Máte mne ráda*

'

(Pokraování.)
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PRAHA VERA A DNES.
Vzpomínky a kresby nkolika autor.

X. SPORT,

^oderní sport pijel do ech na anglickém
velocipédu roku 1881. Ped tím znali jsme

sice již samohyby všeho druhu — velocipéd devný
po paížské svtové výstav roku 1867. zavedl

Miroslav Tyrš jako náadí tlocviné — ale teprve

když anglití mechanikové uinili z tohoto nástroje

lehce ovládatelný komunikaní prostedek, pekro-
ila s ním eské hranice též sportovní horeka.

Dnes máme sta eských klub, spolk, odbor
a družstev vnujících se výhradn sportu. Velocipéd
stal se jedin závodním tak populárním, a když
zájem obecenstva o tyto dostihy na ocelových oích
se zmenšil, pikutálel se na závodišt mí, prastarý

instrument zápolení, o nmž vypravují už egyptské
hieroglyfy, ecké nápisy a latinské verše.

Dostihy koské z Prahy zmizely, když na d-
jišt jich. Královskou louku na smíchovském behu
Vltavy, položili regulující inženýi neústupná pra-

vítka. Tento sport nestal se však u nás nikdy tak

oblíbeným divadlem, jakým jsou na píklad dnes
závody miové. Ani populárnjší pedhánní se

lun, které po njaký as mlo v Praze hojn
pstitel a ctitel, nenabylo toho významu, který

má »la\vn tenis« a »ootball«.

Míové hry mají v Praze pekrásný monument
v skvostné památce architektonické ze XV'I. vku.
Je to nádherná míovna v Královské zahrad hrad-

anské, kteráž bohužel slouží dnes pro potupu

umní za vo-

jenské skladi-

št, vydána v

šanc hroznému
hubení. Líbezné

formy jeji a p-
vabnou dekora-

ci otlouká s ní,

kdo chce . .

Zde hrávali

mí velcí tohoto

' iSTAHCiGtNl-^
iR-.M.BA2r,

Deska na byv. míovn ve Vojvodov ul. z r. 1675

svta. Francouzský jenerál Bassompierre ve svých

zápiskách praví, že když tu roku 1604 hrál mi
s Valdštejnem, král Rudolf dlouho pihlížel žalusií

v okn míovny. Také na Starém mst pražském,

v ulici Vejvodov, nalézá se historická stopa hry

míem v podob pamtní desky s raketami. Pochází

ze století XVII. Latinský a nmecký nápis dí, [že

na božím požehnání vše záleží.

Kde pracuji pružné rakety, tam míový sport

má ušlechtilý ráz. Dívky jako bílé srny v piléha-

vých kostýmech v úhledných pósách elí tu zárove

s ilými mladíky pršce drobných mí. Zmítání

mladých tl, elegantní prohyby a možnost veselého,
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spoUoensky bezvadného humoru iní z lawn tennisu

zábavu velice milou.

Jinak tomu pi footballu, kdy pi honb za ko-

ženým mchem probouzí se náruživost, kterou

žádné paragrafy spoleenské nedovedou vzíti v otž.

Animální sveepost tu tak asto za potlesku dav
nabude vrchu, jedná-li se o to soupei mí ped

nohou odraziti, energi-

ckým kopem nebo do-

konce ostrým nárazem

hlavy vstelili do nepá-

telské branky.

Je to hra pro silnjší

roztásáni nervstva —
proto je asi tak oblíbena.

Že není pro díví innou
úast, nevadí. Na zm
spocených tl náruživým

zápasem štvaných mladí-

k pichází se dívat tolik

krásných oí, živým zá-

jmem rozpaluje se tolik

hebkých líek, vlní se

tolik ader a tleská vít-

zm tolik ženských ruek,

že má »kopaná« na

dlouho asi zabezpeenu

úast širokého diváctva.

Hry míem mají výhodu v tom, že lákají tolik

mladého svta na erstvý vzduch, uí je tu rych-

lému rozhodování v okamžiku sportovního nebezpeí.

Je lépe, vrážejí-li na sebe mladíci na udupaném rejdi-

šti v ptce o mí, než aby v dusných hernách hloupli

pi kartách nebo ubíjeli se alkoholem.

Také nkteré okno za hranice otevel eský sport.

Byly doby, že se o úspších ech pi závodech

v cizin telegrafovalo a psalo jak o bájeném

vítzství národním. Ale když i tento nacionálni

enthusiasmus vyprchal, ukázalo se, že zakotvilo se

v eském obecenstvu tolik sportovního zájmu, že

mže z nho erpati morální i hmotnou posilu tolik

klub a spolk,

že se mohly za-

íditi s nemalým
komfortem, tu a

tam i s patrným

lu.xusem.

S jakousi žár-

livostí dívají se

na tento rozvoj

sportu pátelé i-

stého tlocviku.

Zejména když za

kolem a míem
vstoupila na zá-

vodišt athletika tžká i lehí — když rzné

odrdy míového sportu cizinského na prostran-

ných hištích u nás pibývalo a když z ad So-

kolských mizel tu a tam již mladý lid.

Ale ukazuje se již, že sport, a soustavný tlo-

cvik, by i stebal z téže

pdy, jsou stromy zcela

odlišného deva. Sport

bez divák skoro obstáti

nemže — je v nm
velkým popudem závod

a výhody z úspchu vy-

plývající, kdežto ušlech-

tilý tlocvik, podízený

kázni a zárove zabar-

vený ušlechtilým nacio-

nalismem má u nás jiný

smysl a jiný význam. A
protože má koeny zdravé

a silné, není teba míti

o nj strachu. Až pnu
módního rozilení vítr od-

vane, ukáže se, jak pev-

n u nás zakotven tlo-

cvik. Sport, páchnoucí

divadlem, mrvený po-

tleskem a sensací, ovšem
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má již dnes i u nás dosti pdy pro existenci.

Vždy vynutil si i respekt v novináských listech,

rozvlnil se do literatury, ozval se ve výtvarném

umní, stal se látkou spoleenských úvah, mluví

se v nm o hvzdách vzcházejících a padlých —
div nezdobíme poprsími mistr rekordu veejné
prostory.

Z tlocviných organisací záhy se u nás vypro-

stilo a samostatn pak vyvíjelo šermíství, ste-
lectví a všecky druhy sportu na vod živé

i mrazem stužené.

Plavání má v Praze dlouho již ctitel poet
úžasný. Zde i dámy pivádjí k platnosti sílu svých

paží.

V horkých dnech na široké hladin íní plyne

tolik hlav — kdo umí voliti chvíli, shledá mezi

nimi pemíru pvabných rusalek, jichž vdky chla-

dící živel na vteiny dává rozilenému zraku na

pospas.

Také v klubech veslaský cli mnoho dam
dožilo se slávy. Pvabná kráska, která ped lety

podnikla v lunu cestu z Prahy do Drážan, mátla

hlavy tolika muž pak — nejenom pro svj zjev,

ale i pro osvdenou energii.

Plachtní eká teprve na zlatou dobu svou.

Až zmizí jezy, až upravená Vltava prouditi bude

Prahou v rámci beh spoádaných, pak asi za-

tepetají se korouhviky na stžních úhledných

jachf, které nám na zrcadle vodním stále ješt

scházejí jako velkomstská stafáž.

Brusle mají v Praze od pradávna na zamrzlé

ece rejdišt zvlášt výhodné. Mistr krasojizdy na

ocelových nožích, zaezávajících se lehce do ledové

kry, je tolik u nás, že každé kluzišt se mže
pokochati jejich dovedností.

S lyžemi již po mnoho zim putovati musí
Pražáci daleko do kraje. Rozhodnjší sthují se

s tímto norským náadím, které po staletích zase

se vrátilo do ech, až na hory. V Jilemnici je tou

dobou Mekka eských lyža. Snhu zde vždy na

nkolik >Zapla Pán Bhl«
To všechno jsou sporty, které jsou možný bez

velkého nákladu jednotlivc ; vtším vydáním po-

mže se spolením. Nkterému sportu pak lehko

holdovati i bez úasti stejn smýšlejících. K plavb
ve vod, rybaení, stelb na píklad nepotebují

skromnjší povahy ani diváctva ani stanov. Pessi-

misté úasti jiných dokonce utíkají.

Ale dvacátý vk na závodišt pivedl konkurenta,

kterému se dobe spí jen v poduškách bankovkami

naditých. Je to automobilismus. Je to sport

pro boháe, a ti se také zmocnili ho na tomto

vyhrazeném poli, jak náleží. Již celá odvtví prmy-
slová vznikají, aby nasycena byla touha tch, kdož

mohou si koupiti a vydržovati automobil. Závodní

dráhy se jim tvoí asem i ujavením stokilometrových

silnic — a nikdo nežehrá na tuto komunikaní
závadu. Za automobilovým zápachem utíká kde kdo
— horen uklízí se s cesty všechno tomuto no-

vému kouzlu, které znamená úplný pevrat v našich

pomrech spojovacích a o nmž již dnes je jisto,

že zpsobí obrovské zmny v prmyslu, obchodu,

hospodáství, stavb silnic, používání drah, a z n-
hož se mžeme tím více tšiti, ponvadž se uka-

zuje, že eské tovary tohoto druhu na mezinárod-

ním tržišti nkolikráte již estn uhájily est doko-

nalé výroby.

Dosud je automobil doménou bohatých, ale již

se ukazuje, že i z tohoto sportu narodí se mnoho
užiteného. Konkurence jednak stlauje cenu dra-

hých vozidel automobilních, jednak posílá na silnice

levné motorové dvoukolky — a již se hovoí o ne-

drahých jednoduchých brykách, hospodáských

pomocných strojích, hnaných mechanikou — v dýmu
a sloupech prachu letí na cesty XX vku lomozící

netvor ze železa a pryže, shánje s nich ušlechti-

lého oe — vná škoda, že také lovka o své

kosti starostlivého.

Ale zpsobil to lovk sám. Stupuje sílu svou

sportem a závody, došel hraníc lidské mohoucnosti

a síly. Chtje ješt výše, hlavu si lámal, jak oživiti

mrtvý kov, který více snese — jak zapáhnouti

expansi, která více dokáže.

Rozum lidský to dokázal — ale oživená hmota

rozbíjí již lebky tch, kdo si neuvdomují, jaká

moc je v ní zakleta. Tak nemilosrdn vychovává

život.

Na konec pánem zstane chytrost lovka. Sport

mže samolib na okraj kroniky, tento rozvoj

konstatující, pipsati pyšn: Já tu pomáhal!
Briket.

286



RONÍK IV. M Á J CiSLO 18.

D Osvtový Svaz se ustavil 6. ledna t. r.

Výbor je zvolen, ureno též, kým rrá býti doplnn,

aby byla elná stediska kulturní práce zastoupena.

Program je obsáhlý; bude teba náležit rozdliti

práci, aby se z mlin rokováni záhy pišlo do

proudu plodné innosti. Je nadje, že Osvtový
Svaz stane se záhy díjležitým lánkem eské or-

ganisace vzdlávací.

Zižkv pomník má státi na bývalém vrchu

Vítkov, který byl 14. ervence 1420 svdkem slav-

ného vítzství husitského váleníka. Spolek pro zí-

zení pomníku má prostedky své již za tak silné,

že chce vypsati konkurs na pomník !

Pokládali bychom tento krok za náhlý ponkud.
Vrch Žižkov je nejvýrazniším protjškem Hradan
a Petina. Nepostaí zíditi tu pouhý pomník. Je

teba uvážiti díve, jakou úpravu dáti vrcholu pa-

mátné hory a teprve této úpravy korunou mže
býti monument. Proto ješt v as upozorujeme,

aby ješt ped vypsáním konkursu anketou povo-

laných osob byly vykonány dležité práce pípravné,

aby vypsáni konkursu neznamenalo na konec jen

plýtvání asem a penzi. K.

O O zbytených spolcích rozepsal se v novo-

roním ísle Národ. List editel Zem. banky pan

Fr. Procházka. Žádá, abychom peovali o jejich

rozpouštní, právem nazývaje mrháním penz, platí-Ii

se píspvky takovým jednotám, které zbytenými
zábavami, výlety a rdnými nepedloženými pod-

niky svádjí k výdajm. Má zcela pravdu, že neod-
vodnné spolkaeni je národohospodáským zlem.

Ale jak provésti, co pan ed. Procházka navrhuje?

Kde je instance, která by zbyteným spolkm ekla,

aby se položily do hrobu nebo splynuly s jinými.

Pan editel zná dobe jedno msto, které má
10 000 obyvatel a pro ty psobí ve 42 hostincích

49 spolk, mezi nimiž dokonce dva sokolské, dva

emeslnické, dvoje pvecká sdružení, dva cykli-

stické kluby — ale jak jen je slouit v dnešní

dob 'Uplatování individualit* ? Snad by se zdravý

návrh mohl uskutenili tím, kdyby se v každém
mst, kdež je nejvíce pdy pro chorobné bujení

spolkáství, zídila ja'-(ási místní národní
rada, která by i o této otázce pojednala autori-

tativn.

Ovšem, dnes mají autority špatný kurs — ale

po njaké dob budeme je asi v Cechách zase

náramn hledat.

O Námstí a sady. asto se ozvou nyní v listech

nadšení lidé, navrhující, aby se to nebo ono ná-

mstí promnilo v sad, ozdobilo (kvtinovými zá-

hony neb alespo pažitem. Dokonce nedávno jsme
etli, že mže sloužiti za vzor námstí — Komen-
ského v Praze !

Z Prahy hesla odnáší vítr do venkovských mst—
již i v krajinských listech asto teme o tom, že bylo ná-

mstí njaké okrášleno sadem.

Ach, co tu omyl 1 Námstí a sad jsou pro-

story naprosto rzné. Za starých a nejstarších dob
vdli, pro se zizuje námstí. Proto, aby obané
mohli shromážditi se k nerušenému jednání, ho-

voení, obchodování a hromadnému rokování. Proto

ulice do námstí pravideln ústily tak, aby neki-

žovaly sted vyhrazený pro shromáždní. Jenom
od njaké branky pro pší úzká ulika vedla na

nejvýše do stedu, pro povozy býval pístup

v koutech námstí.

Shromaždišt nemže býti sadem Sad má jiný

úkol a proto mniti námstí v sad je skoro vždy

nelrgiností.

Vzornou ukázkou starého námstí je Staromst-

ský rynk, do jehož stedu jenom uzounká ulika

Týnská mii od proslulého tržišt Ungeltu. Také

Malý rynk a Malostranské námstí, námstí hrad-

anské a skoro všechna námstí eských mst
potvrzují pravdu našich slov.

Není nesprávno promniti v sad námstí, jehož

pvodní význam zmizel (na piklad hradanské) —
ale námstí živé, kam proudy obecenstva stékají,

mniti v sad je proti vší logice.

Námstí Komenského hodí se do slabiká pro

architekty jako ukázka nešastn zízeného ná-

mstí a nešastn založeného sadu.

Námstí eže uprosted elektrická ira, ob ple
jsou promnny v komický park. Není ani schro-

maždištm ani místem oddechu. Tam rozvmná

matka nepovede dti na zotavení, ponvadž pro-

stora stední je vlastn nádražní stanicí, a lidé

slabých nerv by tu dostali kee.
Pokládáme za nutno upozorniti na tyto siené

omyly, ponvadž se v eských mstech nyní tolik

reguluje. -4. R. Ch.

-— Pražské umní a vkus majitel dom jsou

asto pojmy pímo protichdné. Víme, jak skvostná

sgrafita Ženíškova v ulici Poštovské — nevhodné

magistrátní pekítní názvu ulice nechce nám s péra

— byla brutáln znesváena firmami živnostník,

kteí dali do umleckého originálu nelidsky vbíti

skoby, na nž pak zavsili své reklamní tabule.

Ješt dnes jsou na pvabném vlysu renaissanního

domu z toho ostudné jizvy.

Ale prese všechny komisse, kluby, noviny a

pednáškové katechisování bují tento zloád dále.

V Kaprové ulici zachránili líbezný starý portál tím,

že jej vsadili do no.é budovy. Ale nyní se mže
pesvditi každý, že se našlo kladivo a hebíky,

které do kamene, ušlého pohrom válek, stavební

spekulace a úedních regulací, vbilo strašné heby,

a na tyto heby, pes nejkrásnjší partie portálu
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povšena tabule — bohužel úpln eská, aby se

nezapomnlo, že my matiku Prahu takto prznime.

Ptáme se, jsou-li na tyto nešvary také u nás

njaké instance? Bšz.

R. E. Jamot: Žloutne listí. Drobné pii-

hody ze života. Proslulý eský uenec, který

již ped lety zaujal naši pozornost poutavými pra-

cemi belletristickými, jež dosud nepozbyly své vý-

znané pvodnosti a svžesti, podává nám v ne-

ochabujícím proudu své innosti vdecké nový plod

krásného slovesného umní. Kniha Žloutne listí

obsahuje 30 kapitol, a jak autor na konci pozna-

menává, jsou to vesms píhody, kterých sám zažil.

Máme tedy vlastn ped sebou ást pamtí spiso-

vatelových, ímž kniha ovšem jest pozoruhodnjši

a zajímavjší.

V knize jest uloženo množství dojmuv a poznání,

a vedle mohutného citu i hlubokého vzdlání pe-
kvapuje nás zejména pronikavé pozorovací nadání

spisovatelovo. Z rozmanitých, na pohled nepatrných

úkaz nebo píhod, jež v tisíci jiných lidi by ne-

probudily nijakého ohlasu, spisovatel zachycuje

kmitnuvší se jiskry a pesvduje nás, jak i z tch
prostých, drobných událostí lze tžiti zrnka, která

•pispívají k obohacení životni moudrosti«.

Žloutne listí není knihou pro povrchní te-

náe, tfi) by se nepodailo vyloviti mnohé ono

tžké zrno moudrosti, které do ni spisovatel vložil,

a snadno by podlehli »klamnému úsudku, který

jest na tomto svt astjší, nežli kdo tuší<. Ale

proítáme-li kapitoly Jamotovy s žádoucí bedlivostí

a porozumním, snadno vnikáme v jeho náladu,

a pak všechny ty drobné láneky nabývají pro

nás také onoho ostrého osvtlení, kterým je spiso-

vatel ozáil a jež nám dopávají nahlédnouti i do

nejskrytjších koutk lidských povah a vbec život.

Byli bychom spisovateli vdni, kdyby splnil

svj slib a nenechal nás dlouho ekati na pokra-

ováni svých cenných pamtí. Ds.

Z eského života r. 1856. (Dokon.) Dne 29.

ervence zemel v Praze-ll. . 102'J Karel Havlí-
ek Borovský. Pohben byl 1. srpna na Vol-

šanech. — Dne 1. srpna zemel v Kolín nad

Rýnem výtený eský houslista Theodor Pi.xis,

Pražan. — Staromstské akademické gymnasium
v Praze slavilo 3001eté jubileum svého založení.

Zaalo r. 1550 za Petra Kanisia, prvního rektora

jesuit v Praze. — Zemela v Praze pani Antonie

Šemerová, sestra horlivého píznivce eské lite-

ratury, Vlastimila Arbeitera, která byla pod jménem
»Antonie« literárn inná. — Dne S záí zahájen

v Praze sjezd »lesnich a polních hospodá*. Úast-
ník bylo 1S54. — Xa prelí domu »u Halánk*
v Praze provedl malí František ermák fresku Zv-
stování Panny Marie dle starého olejového obrazu

od Karla Skety. — V Hradci Králové byl proslulý

eský nakladatel Jan Hostivit Pospíšil, tehdy již

sedmdesátiletý staec, pepaden u nho zamstna-

ným knihaem, který mu zasadil ostrým nožem
tyi tžké rány. — Redakce » Pražských Novin

«

vypsala cenu 10 dukát za nejlepší eskou novellu,

která by byla nejmén dva tiskové archy dlouhá.

— V Skui postaven na hrob r. 1853 zemelého
spisovatele Františka Jaromíra Rubeš e litý, 8 stop

vysoký pomník. Stál 198 zl. st. — Dne 9. listo-

padu slavila pražská technika padesátileté jubileum

svého trvání. — Dne 22. listopadu náhle v Praze

zemel Dr. Antonín Strobach, r. 184S pražský

purkmistr a pedseda íšského snmu ve Vídni. —
Bratr Hynka Máchy, Michal Mácha, splnomocnil

Dra Frant. Riegra vydati Máchovy spisy. — Dne
2. prosince zemel v Praze Ignác S e i b t, spisovatel

a podporovatel škol. — Na pražské universit bylo

zapsáno 825 rádných posluchai! a to 123 boho-

slovc, 427 právník, 159 medik a 116 filosof. —
Noviny pinášejí zprávy, že Hanáci zaínají národní

svj kroj odkládati. l)r. V.

-^ Pardubické divadlo projektuje architekt A.

Balšánek jako dm asi pro 800 osob. Voli na

Karlovu námstí místo takové, že není teba ekati

na regulaci eky Chrudimky. Ponvadž na plánech

podrobných pone se pracovati ihned, jakmile od-

bornici prostudují návrh architektv, bude možno
zaíti se stavbou záhy z jara. Divadlo bude velmi

pohodlné, vstup do hledišt z chodeb beze schod,
prostranné místnosti pro obecenstvo i úinkující,

a náklad i se zaízením strojovým, instalaci topení

a elektrického osvtlení nepestoupí peníz 300.000 K.

Chválíme, že se Pardubití vzdali myšlénky spol-

kového domu a že otázku divadla nyní eší rychle.

^ Oprava. Sazbu feuilletonu v min. ísle stihla

v poslední chvíli nehoda. Když se vše srovnalo,

dostal se V. Hálek mezi autory pi otevení Ná-
rodního divadla žijici. Ovšem jenom v ádce te.\tu

ped statistickou tabulkou, která sama
chybu ihned opravuje.
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Tajné zdání.
Vzpomínka z Jihu.

eminiscence z cest jsou
jako spadalé listí, kte-

rým zmítá podzimní
vítr. Zvedne se nkolik
tch cár života kdysi

bujného, vydá úryvek
tiché hudby, zasvítí

barvou, teba šerou,

rezavou, — je to pece
jen pohyb, život — a

když je ten vir spadalého listí ilejší, i celé

symfonie šelest se ozvou, kalleidoskop barev

zasvítí, tebas mdlý odlesk té nádhery, jež

odehrála se ped tím ve skutenosti. Ale proto

jezdíme na cesty, z nichž pivezeme si nkdy
alba, nebo fotografie, nkdy mastné úty ho-

tel a nkdy jen — spadalé listí.

Vídáme v cizin tu imposantní budovy, tu

bohatil musea, tu pomníky a hbitovy nebo
divadla, tržišt, kostely — nkdo také lidi

studuje a život, nkdo chodí do ciziny jíst

dobrá jídla, nkdo i okoušet zapovzené ovoce

cizokrajného milování — mezi tmi dojmy
zídka kdy však také kus života se zachytí,

intermezzo njaké odehraje se lovku ped
oima, scéna lásky neb žárlivosti nebo vzteku
— i dramatu svdkem bezdným mže se

státi turista nieho nepedvídající.

Bylo to v nejparnjším let. Na slovanském
jihu si stžovali, že už mnoho nedl nepršelo.

Nebe bylo bez mráku, tak modré, syt mo-
dré, jak dovede býti jen na jihu.

Slunce pimen k zempisné poloze kraje

hálo a hálo. Byly as 3 neb 4 hodiny odpo-

ledne — doba nejvtšího vedra, kdy domácí
lid, bez toho od pirozenosti dosti líný, ne-

dovede srovnati se svým pesvdením, že

by vbec mohl pracovati. Jsme v pístavním

mst, vynikajícím množstvím památek histo-

rických, zajímavou poetickou architektonikou,

v nmž stetly se dv národní duše, ob mi-

lovavší umní, mísila se celá staletí, z ehož
vyplynulo mnoho dojemn krásného, lichotiv

pítulného, a na to, když jsme to jednou vi-

dli, nikdy už v žití nezapomínáme. A pro-

tože to nebylo v Praze, bestia triumphans,

která tam na jihu zuí jenom v adách vojen-

ského aeraru, jenž všecko památné zaujme

svým protivným dvoubarevným kasárnickým

nátrem, nezniil nikdo tvary, sem tam opravil

nevtírav a nenápadn a zachoval, co a jak

zachovati se dalo.

Kamenný, solidní, tebas nepíliš živý a dosti

málo prostranný pístav s krátkým molem spí t-

žkým odpoledním spánkem jižního vedra. Dl-
níci pístavní ve svém barevném kroji, modrých
prostrannných, dole úzkých a piléhavých ša-

ryvarách, erveném asnatém širokém pasu,

za nimž dnes už ovšem není epel hand-

žáru a hlavn bambitek, v hndých hrubých

kamizolách, z nichž malebn u ramen vyní-

vají rukávy košilí, jež nkdy bývaly bílé, sedí

na kamenném nábeží. Je jich tu celá ada—
jeden vedle druhého, peestá šra! Jedea

nco vypráví živ, druhý vpadá mu do ei,
jiní odlehují si jednoslabinými poznámkami

19 289



ÍSLO 19. M A J roník IV.

neb citoslovci v hudebné, jadrné, tak pkné
ei. Opodál jeden ten chlapík — jsou všichni

vysokého \zrstu a silní — smotává si ciga-

retu. Jiný zarývá zdravé bílé zuby do ržové
šavnaté deni melounu, kdežto jeho soused,

natáhnuv se na hromadu hrubých pytl, spi.

Dolce íar niente, tak pesvdivé na jihu, že

ani nemžete zazlívati nikomu jeho lenost.

Jest ostatn dobi. kdy není tu ani mnoho
práce. Zboží z parníku, jenž ráno pijel, slo-

ženo, z pístavu firmám dovezou bedny a

žoky obchodní zízenci — nová lo žádná
nepijela, nával cizinc je nepatrný, až je to

lovku líto, když si uvdomí, co lidi jen

z Cech chodí sypat penz Nmcm na jedno-

tvárné nudné pobeží Baltu. Jen nkolik lo-

diek k V3'jížd'kám do moe pipravených
houpá se lehce na vlnách, jakobj' kolébaly ko-

jefiátko, v hromad hadr ped vedrem ukryté
— a malý. parníek s benzinovým motorem
eká trpliv, až nalezne se njaký nadšenec,

jenž by zaplatil zlatku za dopravu na blízký

ostrov, náležející ádu, zakoupený prý ped lety

od eráru za celých — 200 zlatých, mající však

dnes, kdj' o mnohou okrasu tlory praktickými

majiteli byl oloupen, cenu jist millionu.

Ostrov zdá se blízkým a cena pemrštná.
To ješt nevíme, že na ostrov znova se vy-

bírá vstupné od len ádu, za prohlídku á-
dové budovy, vstupné nepimené a neod-
vodnné vzhledem k pevýhodným podmínkám,
za nž ád ostrov získal a vzhledem k ne-

patrným požitkm umleckým a vdeckým,
jež tu hostu dovede ád poskytnouti. Mnoho
vzácných palem prý ád dobe zpenžil. Je-li

tedy podnes ostrov krásný, není to nikterak

zásluhou ádu. A také výklad j>odborný«

píliš neláká, když pišel nám vstíc chlapec

as 11 lety, který mluvil jen jedním, domácí.m

jazykem, vtšin turist nepístupným. Pravý
intelligent ovšem hájí zásadu, že turista má
znáti co nejdkladnji jazyk kraje, jímž ce-

stuje. Také jsme tu zásadu vždy prakticky

provádli k nemalému zisku svému, nebo
pro neznalost jazyka vtšin turist zstane
mnohé knihou sedmi zámky zavenou, .-^le

pak je vstupné zcela nespravedliv vymeno,
zvlášt když i ten nejzevrubnjší turista je

s prohlídkou budovy hotov za V4—V2 hodiny.

Ped klášterem rozkládá se ada záhon s ob-

vyklým v parcích rostlinstvem a tak jsme
mli do píjezdu parníku, který jsme v ped-
tuše velkých dojm vyhlášené turistické po-

choutky objednali až za P/.^ hodiny, aby pro

nás zajel a zpt nás odvezl, ješt hodn pes
hodinu, kterou jsme ztrávili jednak u bujné

vegetace uvnit ostrova, jednak v tiché kon-

templaci moe a pobeží u malého zálivu, kde
bledézelen natená, úhledná ádová bárka
houpala se lehce na kladkách, zavšena nad
przranou hladinou.

Veliké balvany ni tu z moe a dno je po-
kryto hrubými oblázky, mezi nimiž svou hru
neúnavnou provádjí malí zahndlí krabové,
zm rybiek malikých a vtších mezi veli-

kými ernými ostnitý'mi koulemi, moskými
ježky, filosofy stinných zákoutí pobežních,
na nž bosou nohou šlápnouti musí býti roz-

koší pro koupajícího se. Nade behem divoce
rozeklaným pnou se skály, šedožluté, jedno-
tvárné, jako poslední stopa mrtvé poušt, jež

tu byla, když ostrov vznikl. Sem tam uchytila

se ve štrbin skal, kam voda zanášela zv-
tralé ástky .kamení, mohutná agava. tu ze-

lená, masitých, pi okraji ostnitých list, pravý
gigant prcti chudokrevným representantm
toho rodu v našich parcích, tu se žlutavými
pruhy pi okrajích : nkteré vyrazily mohutné
rakety kvt ke slunci na silném stžni jako
hrozny porozvšené. Po druhé stran je beh
vlídnjší až skoro k samému moi, jen n-
kolik metr nad hladinou pestávajíce, kam
bije píboj moe bórou zmítaný, rozkládá se

piniový lesík. Tiše dnes stojí v bezvtí tyto

conifery známé z Jansových obrázk, které

nikdo nedovedl dosud tak vrn nakresliti,

zduševniti jako on, i barvou i tvarem, a život

a duši jejich na papír penésti. Jako hbitov
bezejmennj>ch duší, jichž nikdo neželcl, stojí

tu na svahu ten svtlezelený les, pod nímž
je teplý stín v hndém porostu a vn divná
vzdálených kraj, zdravá, koenitá, mezi drs-

nými kmeny, jež se až ve výši tepí v ko-

runu rozložitou. Kdesi zpívá svojivn stejnou,

nováku snad zajímavou, ale hudebníku záhy
se zprotivujíci melodii cikuda — tytj'tyty,

tytytyty — ozývá se z pozdálí, z temna, z ne-

uritá stále týž zvuk, jakoby papoušek ne-

zvedený kiel, nebo uhýk — loupežník mezi
ptactvem.

Opodál mezi balvany zraje blín. Poouchlé
jeho toboiky jsou už žluté — jen se otevíti

a vydati opojného máku k vnému uspání

nepokojné duše. Pinie, agavy, blín — jaká to

nesourodá trojice. Jeden len její mluví nir-

vánou tropického jihu, druhý bujnost a ne-

zmaitelnost života hlásá, tetí šeptá o zlo-

inech opuštných rumiš, ve tvrtích neza-

stavených, kde se potulují jen lupii a ne-

vstky. A všecky ti rostliny nalezly vedle

sebe dost místa na behu krásného ostrova

v jižním moi, všecky naslouchají jediné písni

jeho, písní cikády.

Tytytyty . . . (Dokonení.)
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STANISLAV JARKOVSKÝ:

Na podzim, v oeší
(Pokraování.)

ešt druhou rukou vzala

jej Zdenka za pravici,

kterou tiskl její pra-

vou ruku a klidn, pe-
svdivé odpovdla:

í.A vy se ješt ptáte ?<

Professor plaše se

ohlédl. Kdyby tak n-
který student tudy se

mihnLil, projelo mu hla-

vou, ale hned zas všecko pustil mimo, pivinul

Zdenku k sob a vtiskl jí políbení na rty, na

tváe, na oi . . .

• Zdenko !< ozývalo se z dálky, asi již po
tetí nebo po tvrté, než to zaslechli.

• Halo l« kikl professor na znamení že Zdenka
nijak se neztratila, ale ovšem její srdce. Roz-

letlo se to volání údolíkem, lesem, houšti-

nami, plné jásotu slastné duše. Štíhlé tlo
Zdnino pimklo se k urostlé postav profes-

sorov, v jehož lásce bylo víc istého citu a

náklonnosti duševní než smyslné touhy, a proto

jeho milování mlo koi-eny pevné . . .

Nebyla Zdenka jedinou dcerou pana vrch-

ního rady Msteckého i jeho choti. Dv druhé,

starší, byly již provdány a syn Karel byl v šlé-

pjích svého otce jsa na skoku státi se ad-

junktem. Z tchto píin, jakož i s ohledem
na perné zaátky pana Msteckého ve statní

služb, nebylo by moudré bráti si Zdenku pro

peníze, na nž professor Skivan také neekal.
Vrnost a ne bohatstvo pi žen si žádej.

Mimo to nebyl z tch, kteí po studiích musí
podporovati rodie a houfy pátel i píbuz-
ných, a užíval od let svého služného výhradn
pro sebe, ba ani všeho neužil a ml tak nco
pro strýce Píhodu. To z domova se nauil,

nebo »neutrácej víc než získáš«, íkával jeho

otec, ten rozumný hospodský i hospodá, »sic

sena hlavu se potískáš.« Však také na jeho

statku, tam na Loueni u Nymburka, bylo

patrno, že když ho byl majitel kupoval, všeho
z tobolky nevybíral a že jenom tmi koni oe,
které má. Snad také tato okolnost, že nic mu ne-

scházelo, když ješt k tomu poád zdráv byl, byla

toho píinou, že dosud nepomýšlel na ženní.
Za mlada všeliehos užil, užíval mírn i po-

tom a nepocítil touhy po njaké zmn. Lí-

bila se mu tak ta svoboda, nebo svobodná
mysl, jediná lovka rozkoš, pro ni ve svt
klece není. Jinak se tomu íká, že dosud ne-

pišla ta pravá, — až teprv Zdenka! S tím,

co bývalo nebo s tmi, jež milovával, nechtl
Zdenku ani porovnávat — bylo to beztoho
už tak dávno, že skoro zapomnl . . Sic mohl

ten les šumného jména Velný kolem Stu-

dánky a nad pedmstím Habrovou pipomínati
mu jiné letní houštiny a lesy, ale ponvadž
bylo v tchto procházkách se Zdenkou a s ro-

dii, a již od nich daleko naped neb daleko
v zadu, nco docela jiného, i pes ty podzimní
vrásky na jeho ele poetitjšího a istšího,

nevrátily se mu letní jeho výlety z dob dáv-
ných na mysl a žil jen v milém tom dveti,
které jej zbožovalo. Nkdy mu sic pece
projelo hlavou, že krásné dny jeho mládí jsou
už ty tam a že pibývá mu vku, — ubývá
života, ale což, jsou ješt starší a lezou do
toho ! Nikdo nikdy se ho neptal po kestním
list a tak professor .Skivan tal<é nedbal a

tšil se aspo z rží na tváích své Zdenky.
Tentokrát zdržel se ve Studánce déle a vra-

cel se do Prahy s radovými. Pak ješt zajel

do dívjšího svého psobišt vyídit nkteré
poslední záležitosti, rozlouit se na dobro a za-

nechat tam nkolik zklamaných starých panen.
Bylo umluveno, že svatba bude v masopust,
ponvadž te ješt bylo mu v lecems Praze

a nové služb pivykati. Zaínala tato služba

tuze krásné, editel byl starý, svta i lidí znalý

pán, sic trochu nepístupný, to však tak bývá,

že s pibývající zkušenosti šíí se rozhled, ale

úží se srdce; koUegové druh o druha se ne-

starali, každý ml sám s sebou dost co dlat,

a život byl klidný.

Sic hned na poátku školního roku chtl
po venkovském zvyku konati návštvy u všech

koUeg a vzal v té píin na potaz kollegu

Bednáe, s nímž ped léty sloužil jako suplent.

»Co by t nenapadlo, Prokope.* zrazoval

mu kollega jeho úmysly, »tady jakživi se ne-

navštvujem, ani nevíme, kde kdo z nás bydlí

a sotva, je-li kdo ženat nebo svoboden, ne-

ku-li, aby se znaly naše ženy. Rozhodn se

sob do rodin nepleteme a uvedl bys nejed-

noho z nás do nemilých rozpak, kdyby ti

musil návštvu oplácet.*

i>To by se bylo tam u nás nemohlo íci.

Tam jsme mli seniorku, Herr Gott im Him-
mei ! A ty veery, kdy jsme se scházeli ! N-
kdy z toho byly klepy, ale pece to bylo hezké,

že jsme tak drželi za jeden provaz!*

»I dej mi pokoj! Tady professorské zá-

bavy . . .« a dal se do smíchu. »Nahoe, nejvýš,

Olympos, tose rozumí, potom pesn podle di-

stinkcí: editelé šesté tídy s titulem, bez titulu,

professoi sedmé tídy s titulem, bez titulu, osmá
tída, devátá skutená, devátá provisorní, su-

plenti zkoušení, suplenti nezkoušení, zkušební

kandidáti, assistenti . . .«
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»Ale aspo k editeli, mimo úrad?«
• No, to ano. ze zdvoilosti . . . Akoliv I . . .

Z poátku mne to jeho úednictví a vyhýbání
se všem dvrnjším stykm zaráželo, ... ale

konec konc má pravdu, — je takhle ticho a
klid mezi námi . . . Pus do toho ženské a je zle.«

A tak opravdu jenom se tušilo ve sboru,

že Skivan ve stav manželský vstoupiti míní

a nikdo nevdl, jak sladce tráví asto svoje

veery u radovýcn, pan rada jak te noviny
nebo toí elektrikou a zkouší sílu proudu na
psu Kokšlovi, paní radová kterak obšívá dírky

povlek na pikrývky a Prokop a Zdenka . . .

Ne, že by neml toho ohn, aby jí objímal,

k srdci vinul a tisknul v okamžicích píští

tchýní nesteženj>ch, ale bál se, aby nebyl

svou horoucností smšným ve svém stáí, na
takovou bujnost pece už pokroilém, a tak

sedával vedle v pokoji, pi otevených dveích,
bu poslouchaje Zdenku hrající na piano a zpí-

vající píjemn3'm altem, nebo jí pedítal,
nebo rozmlouvali o sob a píštím svém
žití, a jenom když odcházel, v pedsíni se

oba ješt trochu pozdrželi . . . Každého ve-

era odehrával se pak tentýž výstup. Za ma-
lou chvíli, když už paní radová zaínala býti

úzkostlivou, zahmotila v pokoji židle, jakoby
nkdo od stolu vstával. Prokop pustil Zdence
ruku a zašeptal:

•Tak s Bohem Zdniko!« a dvée se za
ním zavely.
Za to otevely se v pokoji a proud svtla

ozáil Zdenku, s tváí zardlou a vlasem roz-

cuchaným.
• Ale pro pak F"anny v pedsíní nerozsvítí ?<

zlobila se paní radová, ale nikoliv pímo na
ducha služebného, který velmi dobe rozuml,
co dlati neb nedlati. Fanny vyznala se v lá-

skách — v každé tvrti, v níž sloužívala,

mla jich nkolik.
•Jen te jsem zhasla, matinko,< lhala Zdenka

tak roztomile, že máti vidouc, kterak všecko
ostatní je tak dalece v poádku, pokývla hla-

vou. Vzpomínala, kterak její Ernstl, ten, který

te v bakorách a v županu toil elektrikou,

kdj'si také nesnesl rozžatou svící. Láska mi-
luje tmu Te bj' dlal Ernstl dkladný rámus,
kdyby nebylo rozsvíceno v as v obou poko-
jích !

— Byla spokojena, že odevzdá dceru
rukám lovka tak rozvážného . . .

Práv den ped tou sextánskou bitvou pi
veei navrhoval pan vrchní rada, aby písti

sobotu, kdy bude v gymnasiu zpov a pijí-

mání a tudíž prázdno pro Prokopa, jelo se do
Nymburka a Louené.

•Nechceme ekat až na Dušiky, » vysvtlo-
val pan vrchní rada, »kdy jste sice volnjší,
pane professore, ale chvíle nebyla by dost
vhodnou na první setkání s vaším panem
otcem. Zdenka si ovšem peje, aby mohla po-

ložit vnec na hrob vaší nebožky paní matky,
a to tedy udlá: zajede tam s muttr a s vámi
potom, ale návštva vašemu panu otci nesmi
být konána v ty smutné dny.«

i^rokop. když o tom vnci slyšel, pohlédl

na Zdenku a oi se mu zamžily. Jeho matka

!

Už tináct let v hrob hnije, ta duše dobrá,

která jej tak starostliv vedla, i v pozdjším
jeho vku. Bezdky vzpoml na tu známost
svoji s onou sklepnicí, o níž matka bh ví

jak se dovdla a jemu tenkrát psala, ba i do
Prahy proto pijela . . . tak mu zachránila

mládí a te, jakou by mla asi radost ! Zdenka,
taková milá a k tomu z takové rodiny . . ne-

božka matka tuze držela na takovou est.
Zdenka za nho se jí tak odvduje, by

i svým zpsobem, nebo ta stará hospodyn
a hostinská nic nedávala na kvtiny, vnce a
takovou svtskou parádu Kam by bylí došli

s takovým panským pep3'chem

!

Prokopovi líbila se ta pozornost k prosté,

by dávno zesnulé venkovance a bez ostychu
stiskl Zdence ruku, nikoli pod stolem, nýbrž
ped oima rodi, na znamení dík.

• Potom na Všecky Svaté budeme zas tadj^

u nás,« pedl dále pan rada svoje plány. •Pi-
jede dcera Berta a možná že také Karel.

«

Prokop se již tšil na píjezd dom se svojí

nevstou, a pak také na Dušiky, a tyto my-
šlénky asi mnohem spíše byly píinou onoho
usmívání, když po schodech do druhého patra

a do sexty vystupoval, nežli pedpisy zákona,
týkající se vlídné tváe professora do školy

vcházejícího. Na verejší myšlénky, se vzpo-
mínkou na matku vybavené, té chvíle zase

už zapoml, a odtud ten klid jeho svdomí . .

. . . editel ve sborovn usadil se pohodln
u stolu a etl noviny. Býval to tak jeho oka-

mžik oddechu, kdy vykonal, eho bylo pro
dnešek potebí, vyídil poštu, pokud nepišlo
s hry vybídnutí k podání njaké obšírnjší

zprávy, pijal nkolik dopoledních návštv —
po jedenácté jen zídka kdy kdo pišel ptáti

se po synkovi -nebo chovanci — a potom od-

cházel do sborovny, kde obyejn natrefil n-
koho z professor, s kým by mohl sdliti se

o dojmech, jež inily na zprávy z íšské rady

nebo ze snmu, o válce anglo-burské nebo
rusko-japonské nebo jen událostí denní. Jinak

bývala sborovna zídka místem debat a roz-

klad :• picházeli sem zemdlení a zondaní
s vyerpanou energií duševní po hodin a

s úzkostí, aby nezmeškali vteinu ped hodi-

nou, kdy se ani nezaínalo s rozhovory, po-

nvadž beztoho pronikavý zvonec by je peal
v nejlepším.

Jen šustní rozevených novin bylo te chví-

lemi slyšeti ve sborovn. Z vní nic se ne-

ozývalo. V lét pi otevený'Ch oknech vedou-
cích do hlubokého a úzkého dvorku rovnž
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tak jako okna všech tíd bylo slýchati jedno-

tvárné odíkávání vyvolaných studentu, nebo
i bystejší výklady prolessorovy, nkdy i ízné
napomenutí, ba i salvu smíchu zakiknutou
hned v zárodku, — dnes, za toho sychravého,
podzimního dne všecko bylo zaveno, pes to,

že slunce nepestávalo již svítiti. Professor

Skivan sedl stále ped rozeveným tídním
katalogem ani se nehýbaje. Nkolikráte ústa

otevel k otázce, ale pece neml dosti od-

vahy. Konen znovu jal se pemítati listy

velké, tenké knihy a pak se vzmužil k po-

známce, zdánliv zcela lhostejné:

•Tenhle sextán erný je njaký slabý ho-

šík.* -

Mnoho se musil namáhati, aby zakryl svj
duševní stav, tak jako mnoho je zapotebí lži,

aby zaclonila se pravda.

editel, který už tak zhruba pehlédl v no-

vinách všecky hlavní zprávy, — dopodrobna
si to všecko pete až po obd, — odložil

noviny a podpíraje se o lenoch židle ke stolu

piražený, pohodlnji se na stolici usazoval,

jako k delšímu výkladu.

»Cerný.'« opáil. »Ach, to je chudák! Kro-

niky by se daly o nm vypravovat . . .•>

"Ráíte znáti jeho pomry?* tázal se Skivan
s velkým úsilím vniterným, aby tato otázka

zdála se vyplývati z pouhého zájmu paedago-
gického, a dodal.- »Dnes jsem ho poprvé vy-
volal, ale hoch na mne uinil njaký smutný
dojem, je takový chudiký, chorý . . ale jinak

se to zdá hodný hoch.«

»Hodný, velmi hodný,* potvrzoval editel,

»ale rodinné jeho pomry jsou truchlivé. Je

dít nemanželské a mnoho proto snáší. Jeho
matka chodívá sem asto, je tuze starostlivá.*

Tak ji také ráíte znáti?* ptal se professor.

a hlas mu selhal tak, že musil odkašlati, aby
to zakryl. .Srdce mu tlouklo tém hlasit.

»Jak pak bych ji neznal! Však se divím, že
tu dosud nebyla. Snad zase stn. Je to slabá,

udená žena, ale bývala asi hezká, akoli dosud
není tak stará, asi ptaticet bych hádal. Hoch
je po ní, jako obrázek, viie ? Kdyby nebyl
tak umounný nebo ušmudlaný, i jak bych
ekl, — nebo ona dbá na istotu a poádek,
pokud mže, — spíš takový chudý a ošum-
nlý, byl by to náš Adonis. A matka má dost

slušné názory, na ševcovou bych toho ani ne-
ekal. Je prý uitelova dcera; jednou se mi
tady, chudra, rozplakala a povídala mi to.

Za to otec nebo otím, — brr, to je lovk!
Starý pijan, bh ví, pro si ho vzala, proti ní

je aspofi o njakých ticet let starší, — byl

zde také, jednou nebo dvakrát, prosil o pod-

poru pro hocha, a myslím, že spíše pro sebe,

ale dlal tu takový brajgl, že jsem potom
prosil jeho ženu, aby ho sem víckrát nepou-
štla. Vždy se mi studenti na chodbách za-

stavovali, jak mi kiel v editeln a nadával
na celý svt vbec a na chlapce zvláš, —
pro, nevím, vždy jsem mu hocha jen chválil.

Kdybych se nebyl ostýchal ped studenty, byl

bych nai zavolal školníka. Na štstí zazvo-
nilo, bylo po pestávce, hoši odešli do tíd, a

starého ševe jsme šastn dostali z budovy.*
Professor pi tchto výkladech blednul a

pot, který objevil se již v se.xt, znovu na
ele mu vyvstával . . . Hrozné tušení, které

vzniklo hned, když se podíval na kestn jméno
erného, nabývalo ím dál tím vtší jistoty ..

.

»Je zde trochu horko, je-li pravda?* pozna-
menal editel, vida, že professor šátkem elo
si utírá. »Stále ikám školníkovi, aby topil

zatím jen málo; myslím, že kamna snadno se

rozpálí . . .« (Pokraováni.)

VÁCLAV HRUBÝ:
Vný spá.

Jít ješt dál? — a kam?
Zde ekati? — a na?
Jen jednu tchu znám,
a tu má vný spá.

To údl jediný,

kde nezní stesk a plá.
Kdo z nás je bez viny?

Jen šastný vný spá.

Neblahý mariáš,

kdy Smrt je spoluhrá . . .

Po cíli mém se ptáš?
— Hle, nový vný spá

!
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ZDENEK BROMAN:
Západ slunce.

eJá use na vysoké stráni.

Nahoe sráz a dole sráz. —
Co buší mi to v horké skráni?

Co v duši mé to temno as?

Strá hledí táhle ve údolí

;

biz OPtriivkj' a pole v nm.
Zn dávno odletly s polí.

A les je dnes tak tichý, nm.

A kou se modrá na samot.
A slunce už se naklání.

A kdesi ve zapadlé Lhot
se tiše modlí klekáni.

Je velký klid, je ticho svaté,

jež slunce žehná slední svit.

O povz mi, ty slunce zlaté,

pro jen v mé duši není klid?

A slunce jako zlato plavé
a smavé, že až zraku mdlo,
mi klidn v masce usmvavé
a ironické zapadlo.

KAREL KLOSTERMANN

:

Mlhy na Blatech.
Román.

(Pokraování.)

e mnou každý poídí,
kdo mluví moude a
jedná jako rozumný lo-
vk I « skoila mu do
ei a hlas její, dotud
zlostný, kiklavý, nabyl
pojednou rázu tém
plativého; »ale tenhle

tu, kmote, ten se mnou
arci nepoídí, teba byl

tyran tyranská. Což pak nestloukl ondjmo,
víte, když pi>el od vás, holku, svou dceru,

svou krev! Tak ji stloukl, že je do dneška
jedna modina, pravý Lazar! Div žebra ji

neperazil a do smrti by ji byl utloukl,

kdyby mu nebyla utekla! Nu, co umíš na
mne, ty jeden ukrutnice ukrutánská? Chceš
mi snad íci, že to není pravda ?« ...

Krušnej sklopil zraky, jsa patrn v nesná-
zích.

>Je to pravda !« pravil po chvíli; »ztrestal

jsem ji, ale patilo jí to! Pro jsem jí nabil,

Jouzo, povídat ti nebudu; na s\'ou hanbu
bych ti to ekU . .

>Ty toho nadláš!' perušila ho žena;
»zbhdarma 's ji stýral, jako litý drak s byl« . . .

»Jouzo, jak jsem tu pod nebem, spraved-
liv jsem trestal a ty bys byl na mém míst
jinak nejednalo . . .

»Ale, já se t neptám j.o tom. Trestas, nu
tak 's trestal a víš pro, a trestal-li's pece ne-

spravedliv, zodpovz si to ped svým svdo-
mím, já ivým soudcem nejsem.

«

A pojednou, s tváí usmívavou, obr.ícen

k selce, lehce uhodiv pstí na stl a zmniv
úpln svj hlas

:

» Kmotra, « dl, »hlete, po dobrém si pro-

mluvme ! \'y jste pece taky rozumná žena,

krásn jste trošku z herka nakvašená a krásn
nejednáte ve všem jako bych snad já . . jako

by snad jiný jednal. Máte mnoho dtí, tedy taky

mnoho starostí, ale uvažte! — máte taky pkný
statek, vtší než já, lepší polnosti, víc dobytka
byste mohli vychovat, víc by vám vynášel,

kdybyste se nevzpírala novotám, k nimž dojít

musí. Ale o tom já vam nyní mluvit nebudu,

však sama nahlídnete, až si všecko rozmyslíte.

A tuhle s Jakubem jsme staí kamarádi a rád

ho mám. Možná, že má své chyby, ale kdo
jich nemá? — Na mou duši, jak to tu všecko
vidim a jak si myslím, že by se leccos ješt
dalo zopravit a zonacit, ani chvíli bych ne-

váhal a, kdyby tuhle Jakub chtl, dceru bych
dal vašemu synovi, jen co by statek pevzalo . . .

Slyše tato slova. Jakub sebou škubl, div

se stoliky se nespotácel. Dceru Potužakovu
pro svého syna! — vždy v niem na svt
nevidl vtšího štstí. Tolik už o tom uva-
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žoval a tolik se bál, nadhodit o tom slovo,

aby neprchly sny, v nichž se kochal.

•Co to povídáš, Juuzo?« zablábolil, chápaje

se Potužákovy ruky. »mému synovi že by^

dal dceru ?« . . .

I v duši jeho ženy slovo se neminulo úinku.

Zlostný výraz rázem zmizel s jejího oblieje,

ku pedu se nahnula, oi vypoulila.

Než, jen na okamžik. Najednou, jakoby se

vzpamatovala, rukou máchla, vzdorovit hlavou

hodila.

»Ale jdete, kmote !« vyrazila ze sebe.

>Z koho pak si chcete tropit blázny? Ze mne
dojista ne! . . . leda tenhle mj že by vám
mohl uvit — zpozdilý je dost na to! Však

já dobe vím, že vy dceru nedáte leda pá-

ni/Vi . . Máte jedinou a vna pro ni máte

s dostatek*. . . .

Potužák upel na ni oi.

>Te zas já vám eknu, kmotra, abyste

tchhle ei nechala,* pravil velmi vážn. »Co
vás to napadá, domnívat se, že bych chtl

holku dát pánovi? Povídám vám, že ji jinému

nedám než sedlákovi. Selská je a pro sedláka

ji vychovávám !»

»Pánbh ti požehnej za tohle slovo, Jouzo!«

pravil pohnutým hlasem Krušnej, jemuž slzy

vytryskly z oí.

Nu vru, lovk neví, pro se tomu tak

divíte nebo pro o tom pochybujete*, mluvil

dále Potužák. »Což pak jsem kdy dával na

jevo, že bych chtl provdat holku za pána?
pece víš, Jakube, jak o tom soudím« . . .

»Nu arci, arci — já vím, ale vezmi z hlavy

té mé tuhle, co si tam nasadila« . . .

»A pak,« pokraoval stejným klidným a váž-

ným tónem Potužák, »pro bych ji nedal

zrovna vašemu Jakubovi ? Jemu jako jinému
spoádanému sedlákovi ! Ovšem, sedlákem by
musel být a statek mít v rukou. To arci ne-

spchá, holka je mladá a vy se zrovna do
výminku neženete.«

Krušná se zase všechna promnila v obli-

eji. Sladký úsmv zatrnil na jejích rtech.

• Ach, mj zlatý kmote, « e ji tekla jako

med, •kdybych vám mohla povdt, jak ráda

bych si už odpola! Co pak mám jiného než
svízele, starosti a lopotu? — Ale co mi zbývá
než dít se dál, dokud mladší dti nejsou za-

opateny, aby mohly stát na svých nohou ?
—

ekne se : Jakub pevezme statek, ale druzí

budou chtít svj podíl, na nj se shrnou a co

on si pone! . . . Kdyby piženil i hodn tisíc,

jak ze to postaí, aby mohl vyplatit všecky?*

•ííekl bych, že tohle jsou zbytené ei,
milá kmotro,* perušil ji Potužák »Což pak
vás nutím, abyste šli na výminek zítra ? Co
pak vám házím holku na ícrk? Ješt jste mi
o ni neekli a já jsem toliko myslil, že není

píiny, pro bych ji vašemu Jakubovi nedal,

kdyby ji chtl a kdyby byl hospodáem na

vašem statku. Víc jsem si ani nemyslil an

neekl.«

»Ty jsi lovk! Ty jsi lovk !« opakoval

Krušnej a plakal jako dít. >Pánbh ti dej

štstí a tvým dtem taky!*

• Dejž to Pánbh — a tob taky, Jakube!*

Hospodyn umlkla. Hluboké ticho zapano-

valo; jen zvení bylo slyšet pecházení a mlu-

vení dcer Krušných, které vaily obd v pr-
jezde, v erné kuchyce. Po chvíli Krušná

vyšla ven ; bylo ji slyšet, ana s dcerami ho-

voila.

»Však jsen ti ekl,* promluvil Krušný, po-

užívaje její nepítomností, i.jaká je nerozumná

a jaký s ní mám kíž. Ted"s to vidl sám, a

to ješt ped tebou se držela na uzd. Už ji

nepedlám, je to marné! Jen se nehnvej,^

urazila-li t.«
•Vždy ji znám!* odvtil Potužák, máchnuv

rukou. »Neboj se, já se nepohnvám !•

•Tys na mou duši lovk, druhého není na

svt. Ješt že t mám !
— Víš. Jakub je

z tch^ dtí ješt nejlepší, to se mu musí ne-

chat. Že tu a tam ztratí trplivost, když vidí,

co se v dom dje a jaký bi se splítá na

všecku jeho budoucnost, lovk se mu ne-

mže divit. Kdyby dostal rozumnou, hodnou

ženu s náležitým vnem, aby si trochu uvolnil

na ten svj poátek, v mi, byl by z nho
dobrý hospodá. Je poádný, neutrácí, nepije,

nehraje . . .«

»Nu, neteba povídat — vždy vím. O^nho
tu nebží, ale o Josefa ! eWs ondyno, že mu
dáváš šest msíc lhty, aby toho doktora

udlal. Povolíš-li zase a budeš-li ekat dále,

budeš vinen vším, co bude následovat.*

Krušnej písahal, že se nedá ani pemluvit

ani uprosit, a že, nebude-li Josef doktorem do

šesti msíc, jeho osudu ho zstaví.

»A Frantíkovi vyže officíra z hlavy, ne-

chceš-li se vykrvácet . .
.«

•Taky že vyženu! Propadne-li, konec je of-

ficíru . . .*

Potužák potásl hlavou.

•Netak! Pokej pece a nech m domluvit!

Ne jen, propadne-li, ale vbec ho na tu dráhu

nepouštj ! Povídám ti : zvrhneš se, nevydržíš

to! Na's ho vbec posílal studovat? .A je

doma a pi práci a pomáhá . . .«

•Tohle bude kíži* zabdoval Krušnej; 'ne-

bude chtít, kluk sakraholtská! Odvykl si pra-

covat rukama, bude se vzpírat a stará mu
bude pomáhat. Co taky: co s ním potom?-

• Piženíš ho nkam. O to bude starost po-

zdji. Až se Blata rozdlí, hospodáství ti vy-

nese více. Ale na svém stj, a nedávej se

ohýbat, vždy nejsi stará bába!*
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Krušnej neodpovdl ; sedl, sklánje hlavu

nad stl a pemýšlel. Pojednou se vzchopil,

vzal do svj>ch rukou pravici Potužákovu

:

i>To se všecko spraví !« pravil vele ; >tj's

ekl, že bys dal dceru mému synovi ! To je

pro mne taková útcha, že na všechno zapo-

menu, co m tíží. A, vidrs, i stará je z toho

celá blažená! — však ví, co znamená dcera

Potužákova do našeho statku . . .«

>Pravím ti ješt jednou : Jakubovi ji dám,
ale jinému z tvých syn za nic na svt!
Žádnému pánovi, ani knížecímu nebo jinému
služebníkovi. A pak, jak už jsem ti ekl, Ja-

kubovi jen tehda, až bude sedlákem on. Aby
moje dcera tu žila pod komandem tvé ženy,

odpus, starý brachu !
— k tomu nesvolím a

taky nepipustím, aby z penz, jež dostane

vnem, se snad hradily panské choutky jiných.

Z tch penz se druzí vyplatí, aby hospo-
dái-ství bylo isté, ale aby se snad házely do
chtánu Josefovi nebo Frantíkovi na studie

nebo parády — to znemožním od samého po-

átku.*
»Pravdu máš, Jouzo, svatou pravdu ! Josefu

nedám ani krejcaru, ten si svj podíl už dávno
vybral. Ferda a Matouš dostanou po tisíci zla-

tých, holky po dvou tisících a Frantík, nu,

s Frantíkem uvidíme, až jak to s ním vy-

padne . . .«

»To si sprav, jak chceš a jak budeš moci,

do toho ti nemluvím, ale bylo by nespraved-

livo, petížit Jakuba hned od zaátku, svalit

na pílišná bemena a nechávat ho bez krej-

caru na hotovosti. Nezapomínej taUy, že na
statku váznou dluhy . . .« (Pokraováni.)

MILAN FUCIK:

Neštstí.
z historii prostých lidí.

(Pokraování.)

toho dítte by nebylo

nic, ekla si Smrt. Je

zatíženo po matce,

která mla otce pijáka,

jenž umel v teštivce

opilc, a muže sazee,
který umel na sou-
chotiny. Zdravá krev

otcova by ho nezachrá-

nila ... I dotkla se

Smrt drobného tílka dítte.

Smrt šla pak dál svou cestou . . . Malý Zorž
dostal horeku a do rána byl mrtev. Mary
byla zoufalá. Jednak proto, že v krátkém man-
želství nemla žádných dti a pirostla proto

k hezkému dítti svého pomru s Jiím celou

vášní zpoždného mateství, žijíc jenom pro

n, jednak proto, že po prvním návalu živel-

ního a nesmírného žalu nad ztrátou drahého
mládte vzpomnla si náhle, že prohrála v tomto
jediném jitru i vše ostatní.

Nebo dosud jí nenapadlo mysliti na to, aby
vybídla Jiího k uzavení siíatku, aby opatila

dítti otce a jméno a sob manžela a živobytí.

Dokud tu bylo dít, ani jí to nenapadlo. Po-
znala, že je Jií velký dobrák a poestný lovk,
a vdla pudov, že v této vci mže býti bez
obavy prav proto, že je tu jejich dít . . .

Proto žila jen dítti, aby se tím více zalíbila

otci.

Ale nad mrtvolou malého Jiíka uvdomila
si celou ztrátu a majíc duševní oko zbystené
úderem bolesti, vidla nad slunce jasnji, co

zmeškala, že ztratila najednou všecko. A proto

bylo její zoufalství dvojnásobné.

IV.

Jií pišel a byl velmi dojat nad mrtvolou
svého dítte. Neznal smrt z bezprostedního
názoru. Vídal dosud umírati jenom zvíata na
jatkách pod údery palice a taskavých patron.

Byl píliš cizí v cizím mst, aby pišel k in-

timnímu divadlu umírání. Doma v echách
nikdy nepocioval studený dotek smrti, takže

se nikdy neobíral myšlenkami o ní . . . V Mni-

chov nevidl pouliní pohby, nebo tam roz-

umní lidé pochovávají své mrtvé bez pompy,
v ústraní hbitov a s tichým, diskrétním

smutkem. Pro by také trpli ve svých vese-

lých ulicích prvody tak nepíjemné a málo
vkusné, jež vlekou se zdlouhavým tempem
smuteného pochodu, zastavujíce jízdu voz
a tramvají, rušný pospch ulice a celý ten

proud života, jejž nemá nikdo práva rušiti . .

.

Na hbitov Jií nikdy nezabloudil Neml tam
nikoho. A co by hledal v tch sadech mrtvých,

když v sadech živých byly tak nádherné pro-

cházky?
Nad mrtvolou svého dítte pišel Jií poprvé

do pímého styku se smrtí .Stál dlouho u dtské
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postýlky a nm zíral na drobné, voskov
bílé tlíko. Byl udiven a pekvapen. Ale

v naivním jeho pohledu bylo mnoho tilosolické,

absolutní hloubky, o mnoho více než v po-

hebních proslovech slavných eník nad rak-

vemi ješt slavnjších muž . . . Nebo proces,

který se odehrával v jeho duši, byl naprosto

pvodní a nový . . . Zápasil v sob, snaže se

pochopiti, pro toto malé a jemu dosti milé jeho

dít všichni oplakávají jako mrtvé. Vždy se

mu to nezdálo dosti pravdivým a zdvodn-
ným. Vnucovala se mu myšlenka, že to není

pravda, že dít jen spí . . Co pak se tedy

vlastn stalo? . . . Pro by bylo vbec mrtvo?

Jaký je pro to vlastn dvod, že je mrtvo?
Ale snad to není vbec pravda. Vždy bylo

zívo sotva pl druhého roku . . . Ne, to je

divné. Vzal tedy dít za ruku a zdvihl ji . . .

Voskov bílá, tenounká ruínka sklesla bez-

vládn na peinu . . . Tak je to pece snad
pravda, že je mrtvo.

Ale co je to a pro je to? — houklo mu nco
v duši.

A s nezvyklou námahou snažil se pronik-

nouti k odpovdí na tuto otázku a s rozšíe-

nýma oima ješt upenjí díval se na dít . . .

Je to velmi zvláštní vc, když lovk ume,
promyslil si pak . . • Vzpomnl si, jak mu bylo

ped šesti lety, když mu telegrafovali, že umel
otec . . . Tenkrát mu bylo velmi zle a plakal

celou noc. Moe bolestné lítosti se mu prova-

lilo do duše ... Na poheb jeti nemohl a druhý
den si pomyslil: Je to opravdu smutné, že

ten tatík už umel. Co se, chudák, nadel . .

.

štstí však, že jsou všecky dti už odrostlé.

A m3'slil pak na matku a na sestry, jímž bude
živobytí nyní tíže shánt, než když byl otec

na živu . . . Bylo mu to vždycky nesmírn
líto, kdykoliv si vzpomnl, že je otec mrtev
a zase si pomyslil na matku a na sestry a

hledl jim poslati njaké peníze . . .

Smrt otcova jej tenkrát siln rozrušila . . .

Ale ne takhle jako dnes mrtvé jeho dít . .

.

Napadlo mu i toto srovnání mezi dojmy pi
otcov smrti a dojmy dnešní události. A toto

srovnání uinilo ješt složitjším a namáha-
vjším proces, který mu zavalil nitro, v nmž
dosud všecko odehrávalo se tak prosté, snadn,
bez úsilí ... a neuvdomle.
— Oh, jak jsem nešastná! . . ., zaštkala

náhle Mary vedle Jiího. — Pláeš taky tak

jako já?

Hlas a plá Mary petrhl rázem tžce se

snující pedivo Jiíkových myšlenek . . . Obrátil

se k Mary a odpovdl jí prost a tiše

:

— Nepláu. Ale je mí to velmi líto . . .

Vždy to bylo moje dít . . .

.A pejel si rukou oko, nebo se mu zdálo,

že se tam usadily velké krpje horkých slzí.

Pak se jí zeptal, co bude státi poheb, dal jí

peníze a odešel.

Po pohbu dal Mary stomarkovou bankovku,
kterou vzal ve spoiteln ze svých úspor a

ekl jí

:

— Bu zdráva, Mary, a nepla již. Žij

blaze . . .

.A rychlým krokem odešel ze hbitova, sedl

pak na elektrickou dráhu a jel nazpt do
msta ... -A zdálo se mu, že tím je celá

vc nadobro odbyta. Smrt dítte í jeho pomr
s Mary.

V.

Byl a nebyl. Mary mu již nikdy neskížila

cesty. Uvdomila si již v prvním okamžiku,
když zjištna smrt chlapcova, píliš jasn, že

svoje záležitosti vi Jiímu prohrála již ne-

odvolateln. Ani se nepokusila navázati s ním
styky . . . Našla si místo myky nádobí v jed-

nom velkém pivovarském sklep, a když Jiího

pozdji dvakrát nebo tikrát potkala, pozdravili

se jako dva lidé, kteí se sice znají, ale jinak

jsou si docela lhostejni.

A pece nebyla tato historie pro Jiíka skon-

ena. Od té chvíle, kdy stál nad mrtvým tlem
syneka, jehož otcem se stal tak bezdn,
jako by se byla vedrala vápenitá voda
neznámými dosud skulinami do jeskyn jeho

duše a kapala ustavin v drobounkých kr-
pjích do nitra, až pomalu poala se ukládati

na dn vrstva novotvaru, která zvolna, ale

trvale mohutnla. V Jiíkov bytosti jako by
se poala roditi nová duše . . . Nco se v nm
zmnilo, nco se s ním stalo . . . Probudil se

v nm lovk.
Dosavadní zábavy se mu znechutily. Dv-

ata pestala ho bavit. Nevšímal se jich, ne-

vyhledával je. A ty, jež se mu samy nabí-

zely, odmítal velmi nevrle. Najednou vidl, zeje

to docela hloupé, tahat se a milovat se s nimi.

Zdálo se mu, že vlastn on z toho nemá do-

cela nic, že jim dlá úsluhu, že jim dává
sebe, své tlo, svoje objetí, svou sílu a svou
lásku docela zbyten, pro nic a za nic.

A velmi se na sebe rozzlobil, že mohl být tak

pošetilým.

Pak ale nastala velká, nudná prázdnota

v jeho život. Neml co dlat, nevdl, co se

svým volným asem. Chodil bez cíle ulicemi

i okolím. Udlal si obas výlet. Venku jej to

chytalo. Cítil, že v tom prostedí, daleko za

mstem, kde je vidti na hodiny cesty, tam
že by našel nápl pro svou duši a neurité

svoje touhy. Ale musel jeti v dusném vagónu
železnice, chtl-li nco vidt a nic mu nebylo

tak protivno, jako jízda drahou. Stal se mrzu-
tým. Pemýšlel o nem novém, ím by se

zabavil, potšil a povyrazil. V divadle se
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nudil. Nerozuml vysoké nmin herc a to,

co hráli, bylo mu cizí. Ped viskavou hudbou
rozladných bavorských kapel prchal od jak-

živa. Byl už velmi rozmrzelý. Krev houstla

v nm a dusila ho nezužitá síla. Cítil potiebu
velkého rozpjeti, prudkého rozbhu, vybití

energie . . Až ho bolela ta poteba stupovaného
života, zápasu s ním a proti nemu . . .

Konen našel šastné rozešení nutkavého
problému. Tušil radostn, že našel to nejlepší.

Rozhodl se, že bude jezdit na bycyklu. A tak

i uinil.

Vybral si pe\ný, lesklý, zánovní stroj. Díval

se naf) s obdivem. Niklované souástky há-

zely steré blýskavé reflexy jako leštné
stíbro ... A bylo to celkem laciné.

A když po nedlouhém cviení byl již pevný
v sedle a rozjel se poprvé trj'skem po hladce

uválené nekonené silnici v paprscích slunce a

sytém vzduchu venkova, tu pocítil takovou ve-

likou radost, jaká ješt nikdy nczalila jeho duši

tak úpln a takblaživ . . Tady konen uplatnil

svoji velkou sílu, železnou pevnost svých
sval, pebytky zhuštné a nevybité ener-

gie .. . Jak hloupým, niemným a zrovna
híšným zdál se mu celý dosavadní jeho život,

kolik krásných nedlí promarnil a ubil v za-

prášených a zakouených tanírnách a v ná-

ruích holek, opilých vášní leliko vzntlivé
lásky ... A zde, v tom širém kraji, pokrytém
svží zelení a ohranieném modravými pro-

spekty mkkých dálek zde vrátil se zase

v ono pvodní prostedí svého rodného kraje

:

vni istého vzduchu, volnost obzoru, výdech
lesních pryskyic, výpar vlhké silnice, zora-

ných lán nebo zrajícího obilí, ono pvodní
prostedí jeho zrození, jeho smavého mládí,

jeho ztraceného domova na úpatí Šumavy,
kde se zrodil, vyrostl a rozkvetl do té ne-

smme síly ocelov\^ch sval athletického tla,

ono prostedí, z nhož byl životem vyrván,
v nmž však zstaly vlasovité koneky ko-

ání jeho bytosti, a k nmuž se proto tak rád

vracel, nalézaje ho zdánliv v mkkém pvabu
širé bavorské plán. A bylo jaro, když Jií

poal jezditi na kole a jaro dovršilo svými
pvaby jeho nové štstí k pocitu neskonené
a jásavé blaženosti . . .

Pozdji pesthoval se do pedmstí. Až
nkam na konec Gernu, kde již slábla zá-

vratná rozpínavost stavební spekulace a bujn
rozbhnutý vzrst mladého moderního msta.
Pak jezdil na kole nejen v nedli, ale denn,
z práce i do práce, ráno, v poledne i veer.
Tam také pišel mezi lidi, kteí mu byli

mnohem bližší než panstvo ve stedu msta,
mezi dlníky, sluhy a malé úedníky, které

vyhnala bohopustá, vydraná a lichvaská
drahota byt až na nejzazší periferii msta,
jež pak nabývá onen spolený mezinárodní
typ pedmstských kasáren proletariátu, kde
se staví veliké domy s moderními fasádami,

ale malými byty, kde jsou staré malé hospody
a malí kupci a kramái, kde se však žije tak

úžasn draho, protože se všecko kupuje v tro-

škách po pti a desíti fenicích od drobných
pekupník dvakrát tak draho jako v City a
tyikrát tak draho jako u výrobce, v tom
universálním detailu hokynáských kupc,
kteí za marku nakoupí a za dv prodají . . .

Jií cítil se mnohem zdravjším od té doby,

co jezdil na kole. \' nocích s nedle na pon-

dlí spával díve málokdy a býval pi pon-

dlku velmi malátný. Te spal hodn a tvrd.
Zrovna kypl a kvetl zdravím tla, za to však
zastavilo se jeho tunní, jež s hrzou pozo-

roval, a jež se mu protivilo jako nco velmi

ohavného. Vbec byl pesvden, že nebyl

dosud nikdy tak šasten, vesel a spokojen,

tak rozumn a krásn živ.

V záchvatu nenadálé družnosti dal se za-

psati i do njakého klubu cyklist, z pedmstí
kde si ho velmi vážili, ponvadž se vyvinul

v rychlého a vytrvalého jezdce a ml vždycky
dost penz, což pohnalo k bezvýsledným poku-

sm o jeho píze dv cyklistky, jak již bývá,

velmi ošklivé. Jií vyjíždl s klubem i sám do ši-

rého okolí, do dálek, jež se mu díve zdávaly
nedostižnými, kde poznal nádherné krajiny

s poklad}', jež nashromáždil a vykouzlil nej-

vtší aristokrat mezi suverény, veselá údolí

bystrých potok, smavé lesiny, bizarn le-

nité a malebné behy modrozelené Isary, roz-

lehlá jezera s pívtivými msteky a vesni-

cemi, všecku tu vzácnou krajinnou zdobu,

kterou se chlubí kraj, jehož hlavou jest šumna
a pívtivá residence Wittelsbach. (Hokra.)
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OS BB FEUIUUZTQN

Spisy R. J.
Kronbauera.

/l^akladatelské družstvo Máje pichází na knižní

\^L trh se spisy autora, který zaujímá v literární

tvorb místo zcela zvláštní.

Nenajde se na nm ani jediného kloubu, který

by byl vzat z cizího tla
— tak jest zpsob jeho

tvoení samostatný, tak

jest jeho líení zvláštní.

Vstoupil na úzké je-

višt naší literární pro-

dukce v dobách, kdy
mocný proud nového po-

vtí kácel u nás práv
všechnu romantiku. Do
trosek jejich zatknul rea-

lismus prapor svých do-

mnle nových hesel. —
Pro všechno líení hle-

daly se nyní lidské do-

kumenty, autoi poali

ve fotografické vrnosti

života spatovali úkol

literární práce a pro

každou dležitjší vtu
shledávaly se doklady

v stízlivé skutenosti.

Jen tak tak uklouzl

pitevnímu noži apoštol

nové víry, nemilosrdn

všechnu fantasii odsuzu-

jících, nejoblíbenjší ro-

mantik této doby — Be- -"^

nešTebizský — schovav

se v as za hradbu ku-

lím kritiky iešt nejlépe

vzdorující. Škoda, že tak chladnou a tak energicky

vné mlení ukládající.

R. J. Kronbauer pijel také na realistickém oi.

Ale byl to realismus, se kterým si tehdy kritika

nevdla rady.

Ani pohádky v tchto pracích nebylo po šedivé

stízlivosti, ve které se spatovalo všechno arkanum

nové víry. Kronbauer líil život — sáhl do nej-

choulostivjších míst pro své dokumenty — ale to

R. J. Kronbauer. Kresba l-'r. Ženiška.

nebyly studené fotografie ani panoramaticky strnulé

napodobeniny, co tvoil — a pece všechno zrovna

vonlo vrností a pravdou.

Líení Kronbauerovo, plné barev a svtelných

her bylo tím kouzlem, které prese všechna tehdejší

literární desatera zrovna podmaovalo tenástvo.

Statisíce sešitk jeho

• Posledních stanic« roz-

letlo se eskými kraji

a uinilo mladého autora

rázem tak populárním,

že se mohl vesele smáti

kritickým augurm, kteí

nalézali, že pro jeho zp-
sob psaní není ani v ma-

lých ani velkých Sloves-

nostech formulá.
Ach, co dbal Kronbauer

dogmat. On psal, jak

mu napadlo. Pro každou

novellu vymyslil si zvlášt-

ní formu produkní —
každé dít jeho literární

lásky mlo jinou podobu.

Ale vesms byly to dti

zdravé, ilé a obru te-

náské veejnosti na ráz

se zamlouvající.

Jako by šel autor s

kouzelnou píšalkou, tak

se za ním hrnuli tenái.

V každé » vlastenecké

domácnosti <, po které ti-

síce knihkupeckých pro-

spekt tak sladce, ale

asto též tak marn
touží, znali Kronbauera.

Xe-li jinak tedy aspoií z pjovní njaké knihovny.

Tato láska tená zstala Kronbauerovi zacho-

vána. Statistiky knihoven a ítáren vykazují u Kron-

bauera nejvtší poet ctitel — nakladatelské vý-

kazy mluví o nm s nejvtším respektem. Je to

autor, který má nejdležitjšího faktora na své

stran : tenástvo.

Vyžádali jsme si pro svj náklad od Kronbauera

vci dosud neuveejnné. Ukázky, které z nich podal.

299



ÍSLO 19. M A J RONÍK IV.

všeobecn se líbily. A dnes leží ped eským te-

náem první sešitek sbírky, zahájené nim zcela

originclním : skupinou noveU o soubojích.
Napínavé sujety jsou doménou, ve které Kron-

bauer nemá v naší literatue soka.

Robustní, temperamentní lovk, autor s lýrou

o nespoetných strunách, nejjemnji ladných —
spisovatel, kterj' piléhavou dikcí vlastn maluje,

jehož paleta je zásobena všemi odstíny barvoškály

— muž, který ví, co s vybranou látkou poíti,

který nenj v nouzi o pípadné slovo, jenž se nebojí

situací nejchoulostivjších, ale jehož ruku ovládá

umlecká rozšafnost, to je Kronbauer.

Jeho novely mají pestrou barvitost — ale slova

nejsou jeho íší — jeho regionem jest dj.

Proto ve zdraví pekal rzné smry, na které

si u nás literatura následkem infekce z ciziny za-

stonala, zstávaje svj, dal se zdrav oplodniti

rznými vlivy literárního víení — tím dokonaleji

vzrstaje ve své podmanivé originalit.

Bývala doba, kdy si naši autoi vybírali hesla,

shrnujíce v nich svá životni kréda. Kronbauer by

mohl k svému podpisu pivsiti jako nejcharakteri-

stitjší jediné slovo: »Nenudíml<
A to je nejvtší silou jeho — v tom skryto tajemství

jeho úspch. Nepíše dle receptu njaké literární

víry — nesmáí péro v jediný kalamá — neopírá

se o berle uritého stylu — píše, jak velí látka,

která ho rozehála.

Rozehála ! Co jím nezalomcovalo, co ho nepo-

padlo jako kleštmi — pro to péra nesmoí. Ale

když mu vbhne do cesty událost, pi které se

zachví a již radostí nebo soucitem — pi které

mu oi vzplanou, srdce zabuší — pak již utíká

všem a hledá jen formu. A jak našel, po em pá-

tral, dává se do práce, od které obyejn neustane,

dokud není skonena.
Vydávajíce spisy Kronbauerovy peovali jsme

o to, aby byly v n pojaty práce, které nejpízni-

vji charakterisují autora, jenž je dnes na vrcholku

umleckého rozvoje svého. Jsou to knihy tak pso-
bivé, že máme plné právo poítati na úplný úspch
jejich v eské obci tenáské.

Doporuujeme je pízni eské veejnosti v dob,
kdy se tolik iní u nás pro pseudoliterární zboží

cizojazyné v chatrných pekladech — a kdy
stávají se zbožím velkospekulace jen díla tch našich

autor, kteí si milost pízn vykoupiti musili svou

smrtí, jak zákon o právu autorském žádá. V.

Reprisy inoher v uplynulém dvaadva-

cítiletí Národního divadla v Praze.

^)loet pedstavení, jak bylo již v 17. ísle Máje

W^ eeno, není dostateným mítkem umlecké
kvality dramatického díla. Za hrou slojí autor a
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jeho pomr k divadlu uruje tak asto stupe pízn
neb nepízn tch, kdož divadlo ídí.

Již vnjší úspch premiéry možno íditi vol-

bou dne. Jsou veery, pi nichž návštva — d-
ležitá podmínka úspchu — neselže. Kdo zná di-

vadelní techniku a rozumí politice jevišt, již z doby
pro pedstavení volené pozná, jedná-li se o favorita

neb o autora s druhých beh. I nczasvcence pi ur-

itých osobách ukne, že k jejich poct a prospchu
ped premiérou zaznívají cymbálj' reklamy. Pro ty

s druhých beh bývá klid hbitova. Statistiku ná-

vštvy i píjmu mže správa asto vybiovati na

vysokou píku stupnice dle své vle — aby po

pípad jako písek hodila íslice do oi tm, kdož

se opovažují vysloviti podezení.

Jen mrtvým autorm neprokazují se protekní

úsluhy — nedostane-li zvláštní náhodou nebožtík

úkol pokoiti nkoho z živých. Proto na píklad
i v Národním divadle úspch autor, kteí se ote-

vení jeho nedokali, je istý a bezpen hodnotu

práce osvdující.

To nutno pedeslati, aby se rozumlo stati-

stice, kterou v dnešním lánku doplfiujeme pedešlé

pehledy.

V uplynulých 22 letech bylo v Národním di-

vadle v Praze provedeno pi 2227 pedstaveních

celkem 219 inoherních prací 68 eských autor.

Statistika her tch ukazuje, že mly hry ty

následující poet pedstavení

:

Strakonický dudák 95, Noc na Karlštejn 73,

Jedenácté pikázání 58, Zvíkovský rarášek 58, Ji-

íkovo vidní 49, Jan Výrava 48, Paní mincmi-

strová 41, Zkouška státníkova 40, Naši furianti

'^^, Pražský žid 38, Princezna Pampeliška 38,

Vodní družstvo 37, Hadrián z Kimsu 32, Ve ve-

ejném život 30, Gazdina roba 28, Rohovin tver-

rohý 27, Moská panna 25, Pomsta Catullova 24,

ech a Nmec 23, Paliova dcera 23, Služebník

svého pána 23, Soud lásky 23, V sud Diogena

23, Probuzenci 22, Maryša 21, Vojnarka21, Vina

20, Kmigrant 19, Tetí zvonni 19, V panském
eledníku 19, Žižka 18, z^ižkova smrt 18, Krištof

Kolumbus 17, Ženichové 17, Palackého tída 16,

Sulamit 16, Václav Hrobický 16, Jiný vzduch 15,

Magelona 15, Radúz a Mahuléna 15, Smry života

15, Veselohra na most 15, Z doby cotillon 15,

Primátor 14, Pítž 14, Svta pán v županu 14,

Svt malých lidi 14, Cop 13, Jenerál bez vojska

13, Král. Barbora 13, Salomena 13, Kolébka

1 2, Ptáník 1 2, Syn lovka 1 2, Záv 1 2, ekanky 1 1

,

J. K. Tyl 1 1, Malomstské tradice 11, Rabínská mou-

drost II, Z eské domácnosti 11, Z dob rž.

jitra 11, Divotvorný klobouk 10, Dva svty 10,

E.xulanti 10, (iero 10, Láska a smrt 10, Ohnivá

zem 10, Ravuggiollo 10, Cesty veejného mínní

9, Lapený Samsonek 9, M. D. Rettigová 9, Milada

9, Nekla 9, Pictro Aretino 9, Svatební noc 9,

Záhuba rodu Pemyslovc 9, Blázinec v prvním

poschodí 8, Dceruška hostinského 8, Doa Sana

(
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8, Knížata 8, Kivé cesty 8, K životu h, Nad
propastí 8, Na letním byt S, Tažní ptáci 8, Tvrdo-

hlavá žena 8, Velký sen 8, Veselohra 8, Bludika

7, Mravenci 7, Náramek 7, Poup 7, Selské ná-

mluvy 7, Snhurka 7, Velkostatká 7, Zaviš z Fal-

kenšteina (Hálkv) 7. Zlý jelen 7, Žižkv me 7,

AU right 6, Bez lásky 6, Drahomíra 6, Eliška Pe-
myslovna 6, Epponina 6, Kra Kubánková O, Fal-

kenitein (Hilbertúv) b, -Holika O Ideál 6, Její

systém (>, Král a ptáník 6, Malomstští diplomaté

6, Mezi umlci O, Olga Rubešová 6, Pan Msíek,
obchodník O, Premiéra na vsi (5, Rodinná vojna (i,

Sestenka 6, Sirotí peníze 6, Telegram 6, Závist

6, Závrat 6, Zkažená krev 6, Zlato 6, Brati

(Vrchlický) 5, Brati (Zeyer) 5, Ddeku, d-
deku ."), Dolorosa .'>, Hích ú, Její pastorkya

5, Láska Raffaelova 5, Lesní panna 5, Libušin

hnv 5, Malý král 5, Marie Calderonová 5, M-
šané a studenti 5, Neznámá pevnina 5, Nový ži-

vot 5, Oblaka 5, Opuštný 5, Otec 5, Peníze 5,

Písmákova dcera 5, Pohostinsku 5, Praktikus 5,

Rozklad 5, Slechetníci 5, Vpád 5, Závt Lukavi-

ckého pána 5, Angelina 4, Baron Goertz 4, Hana 4,

Hodiny 4, Jindich Urban 4, Každý nco pro vlast 4,

Midasovy uši 4, Legenda z Erinu 4, Na ValJštejn-

ské šacht 4, První klient 4, Slavomam 4, Snídaní

a obdvání 4, Svdek 4, Svt zásad 4, Umrlí
hlava 4, Útok zisku 4, Ve stínu guillotiny 4,

V jamu 4.

Tikráte byly hrány práce: Almužna, Bratr-

ství, Drama ty chudých stn, Heralt, Fotografie,

Julian Apostata, Komedie o kupci, Kytka, Medvd
a víla, Monika, Návrat, Slepý, Smiití, Trojí po-

líbení. Vštba Komenského, V íši tulipánk, V uchu

Dionysiov, Zde se zapovídá žebrat. Ztracení.

Dvakráte byly hrány práce: Anatomové, Ban-

krotar, Boue v zátiší, Co bylo, erv, Dcera,

áblova legenda, Karthaginka, Kterak sláva

omrzí, Magdalena, Mravní výchova, Nerovné man-
želství, Nezabiieš, Povode, Sládci, Spoutaní, Starý

vlastenec, Syáci, Zlodj.

Jednou byly hrány práce: Jan Hus, Johanna
Radimská, Konec, Lipany, Lucerna, Odpoutané zlo,

Paní Marjánka, matka pluku, Pítmí, Servus, Smrt
Odyssea, Soirée pana Záhorského, Stará paní,

Tžké stíny, Triumfy vdy. Utopený manžel. Ve
stínu závodišt.

Mly tedy 4 hry více než po 50 pedstaveních,

22 hry 21—50 pedstavení, 35 her 11— 20 ped-
stavení, 01 hra 6— 10 pedstavení, 43 hry 4—

5

pedstavení, 19 her po 3 pedstaveních, 19 her po

2 pedstaveních, 16 her po 1 pedstavení. Cio.

z\bt\m

Krásná Praha. Na centenální výstavu eského
umni — jak Ji poádali v Paíži a pipravuji

v Nmecku — sotva dojde v dohledném ase.
Chybí tém všechna nutná práce soupisná i kritická,

vývoj moderního (i starého) umní dosud eká
svého historika. Nyní ohlašuje Krasoumná Jednota

podnik, který mohl by, tebas v zlomku, shromáž-
diti cenný materiál k této historii malíského tvoení

u nás za posledních sto let : Výstavu Krásné Prahy,

soubor prací domácích i cizích, jež mají pedmtem
Prahu, její architektury, zahrady, zákoutí, nálady

1 život v jejích zdech, pokud jeho ruch lákal k za-

chycení umleckou formou.

Umní nalézalo v Praze vždy velikou hojnost

vdných motiv : malebnost celkového rozvrženi

archi;ektonických mass, až k divadelním efektm
stupovaná, i zvláštní citové ovzduší, prosycené me-

lancholickými vzpomínkami na verejší slávu i dnešní

úpadek, inspirovaly a lákaly umlce empiru práv
tak jako malíe dvacátého století. Podailo-li by se

shromážditi všechny, nebo aspo význané malíe
a rytce Prahy, mli bychom zajímavý a instruk-

tivní pehled našeho umní, tebas neúplný a tu

a tam snad i jednostranný.

Bylo by potom škoda nechati ifýstavu mi-

nouti bez trvalejších stop. Definitivního díla o Praze

v umní beztoho dosud nemáme ... P.

Kapitola o ženských schzích. Za starodávna

se zajisté schzím ženským nepálo. Pravit' sv. Pavel

v kapitole 14. verš 34. a 35. epištoly ke Korint-

ským :
— Ženy a v shromáždní mlí, nebo ne-

dopouští se jim mluviti, ale aby byly poddány,

jakož i zákon praví.

Pakli se chtjí emu nauiti, a se ptají doma
svých muž; nebo mrzká vc je žen mluviti

v shromáždní.

Od tch ss se mnoho zmnilo a zajisté by

dnes vyznly verše sv. Pavla jinak, ncž-li za onoho

asu.
Avšak i v dobách biblických se stalo, že když

shromáždní muž bylo v koncích, pišla žena a
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vytrhla shromáždní z bryndy. (Viz Judith a j.)

I tak možno souditi, že astokráte mluvil v shro-

máždní rozum ženy, by i ne ústa ženina.

V dob nové nenamítá se proti ženským schzím
nieho. Tší se stále vtší pozornosti a jsou veej-

noítí pln akceptovány. Zvláštního povšimnutí a

úastenství docházejí pak ženské schze politické.

Jsou i u nás již známé typy politických enic.
Zdatnost jedné charakterisuje nejlépe výrok prostého

mužského návštvníka schze, výrok, zabarvený

bezdkým obdivem nad ilým proudem pádných

argument, bystrých úsudk: >»Ta má vyídilku !•<

Jiná známa jest opt zpsobilosti hodinu i více

eniti a pec nieho nepovdli. Není v tom slušná

dávka politického umni? Opt jiná dovede tak

pozorn projíti skladištm všech možných náhled,

že nevypadne ani zrnko pepe ze zásob, neku-li

co jiného.

A což posluchastvo, resp. posluchaky, mluvi-li

enice, jež dovede strhnout. Pro tyto tváe a vý-

razy kde jsi, malíi ? Hle, ta žena u sloupu. Co
všechno chvje se jí v oích, co vyíst se dá

z rozpálené tváe. Visí oima na ústech mluvící,

a dojem v duši vyvolaný obrazí se jí v oblieji

tak zeteln a mocn, že obliej takovéto poslu-

chaky musí býti enici lichotivým zrcadlem.

I dít drží nkterá na ruce, nedbá únavy, ne-

pohodlí, a poslouchá, jen poslouchá.

Dtí vbec bývá dosti pítomno. Ovšem, kam
s nimi?

Ženské schze politické navštvují i muži. Pi-

házívá se, že neopatrná nkterá enice rozsype

sl
;
pak je ovšem zle.

Silné pohlaví statn se úastní ; nkdy schze
i zahajuje.

Mén seriosním dojmem psobí v takových sch-
zích potlesk, jímž se vítají mluví. Chápeme, že

vítán bývá oblíbený, známý eník(ice) potleskem,

ale význam potlesku se znehodnocuje, když šma-

hem, jeden eník po druhém, i neznámý dosud,

neprokázaný, vítán je applausem.

Dokonce tragi-komického úinku dociluje se v pí-

pad, kdy boulivým potleskem uvítaní po chvíli

ješt boulivji posíláni jsou pry zuivými vý-

kiky: »Pry s ním (ni) — ven! — a mlí! —
dol s pódia !< atd., a už z jakékoliv píiny.

Položíme-li stranou vtipkásky uznávané fak-

tum o ženské zpsobilosti mluvní, musíme piznati,

že dovedou ženy mluviti vcn i byste i vtipn,

z ehož nenásleduje, že mluví tak každá, jíž se

dostalo píležitosti vstoupiti na enické pódium.

Mívá nkteré padeno enické tolik konc nebo

zaátk, že si poslucha nedovede pedstaviti klubko,

které z nho má vzniknouti.

Malý obrázek z ženské schze:
Klidný zaátek. Prbh poíná být živjší. e-

nice se roziluje. Opponentky též. Vášnivý kik.

Již není rozumti. Vstává se z míst, šermuje ru-

kama. Tvoí se hlouky, vykládající si vzájemn
své stanovisko. Marn. Každá stojí na svém. Líce

planou, oi rozilením se lesknou. Rozilení nelze

více stupovali, zvášnní zlomí se v slzách.

Nestrannému pozorovateli naskýtá se podívaná,

která má v sob velkou dosi smšnosti. Pedmt
jednání ovšem plave — nebo se všeobecn pláe.

Naprostá nedochvilnost je též stinnou stránkou

vtšiny ženských schzí.

Je-li schze stanovena na 7. hodinu, mžete
smle pijít v 8 a nepišli jste pozd.

Kdo je vinen? Poadatelstvo. Kdyby vždycky

byly schze pesn zahajovány, pestaly by úast-

nice hešit na liknavost poadatelek, zvykly by po-

ádku a pesn zahájená schze nabyla by vtší

závažnosti.

Pozoruhodná je však vytrvalost žen pi práci

pokrokové a k osamostatnni žen smující. Snaha,

dobýti rzných zpráv, projevuje se stále usilovnji

a ráznji.

Dívjší theoretické snažení, které vykonalo svj
úkol — uvdomní širokých vrstev ženských —
postupuje stále více místa praktickému jednání,

pro které je te ovšem doba píznivjší než jindy,

A práv schze to jsou, kde myšlenky, snahy

a plány dozrávají v inné projevy a skutky. Proto

poínají býti schze žen respektovány, nebo se

v nich pracuje. Práce ta, pokud se týe povinností

národních a všelidských, nese slibné kvty, —
Pro kroniku souasnou nkolika rty budiž tedy

zachycena doba, kdy bylo v háji ženských otázek

u nás tak slibné rašeni. V. Jiskra.

~ Antonie aneb Povinnost. Napsal Houston

Stewart Chamberlain. (Veer Cyklu kruhu eských

spisovatel.) Titulem hodn staromódní drama,

i technikou, nehrub obratnou, pi tom ani fraško-

vitým scénám se nevyhýbající. A sujet tolikrát

literárn zfruktiflkovaný : spor povinnosti s touhami

jednotlivce, jeho právem na štstí. Drama obanské

morálky.

Mladý nmecký uenec miluje Antonii, pítelkyni

z dtství, klidnou, nevášnivou láskou, jež neab-

sorbuje mnoho z jeho energie, cele vnované v-
decké kariée. Ani jí nepíše za dlouhé nepítom-

nosti, tak je jist její náklonností. Pi návratu shledá

rodinu své snoubenky finann rozvracenu lehko-

myslným synem, Antonii nevstou státního zástupce

Mollera, zachránce rodiny ped ruinou. Vdnost,
touha obtovati se, vdomí povinnosti vehnaly ji

do náruí muže, jehož nemiluje. Je to zoufalý

život, jejž mají všichni ti : muž, žena i bývalý

milenec, bez nadje, bez lásky ; zoufalý pro muže

cítícího, že není žen své vším, že je ctn místo

milován, pro milence, jehož váše teprve povstává,

i pro ženu, obtovavší se krutému heslu povinnosti.

Teprve nebezpená, smrtelná nemoc MoUerova dává

vzklíiti nadji — mimovoln radují se z ní oba

milenci, klidn vrací se utýra'iá žena od schzky

s dlouho vzdáleným milencem k loži umírajícího

manžela. Moller umírá, ped jeho smrtí poznává

náhle Antonie, že zabila jej svojí neláskou. Bylo
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jeji povinnosti milovati jej; té nedostála. Káže

rozchod obou, osamlý život má býti jejich trestem.

Zdrcena klesá.

Jediná postava v kuse žije, dokreslena do dra-

matické pravdpodobnosti, hrdinka Antonie; mai"-

tyrium fanatismu jejího sebeobtováni vyrstá ped
vámi v stále tragitjší konllikty. A v druhém,

vrcholném jednání slyšíte nkolik vt tak ist
lidské bolesti, nedivadelni, ncvyumikované, odkrý-

vající takové srázy a tajemné hloubky ženské duše,

že mimodk vytušíte zárodky nových možností

tragických. Pani Táborská vytvoila ji s celým

hlubokým porozumním tragiky kusu, dala nešastné

rekyni všechen pvab marn vzkvetlého mládí.

Ostatní úinkujíci nerušili, dovedli s taktem zstati

v mezích nevdných rolí. P.

O Literární cena ze základu Novotného byla

zadána v nedávných dnech zpsobem, který nemálo

zvíil prach. Zdá se, že, více než paní Kuntickou,

která mimo nadání za »Cop« cenu nedostala, jest

litovati pana Ceetku, který mimo nadání cenu za

»Adamitu« dostal.

Porota dle vysvtlení mstské rady pedložila

vlastn dva návrhy. V jednom unico loco navrho-

vala odmnní »Copu«, pro pípad jiný nartla

terno, v nmž byl »Adamita« na prvém míst. A
ten pak ve sboru obecních starších, který dle usta-

novení zakladatele ceny plnoprávn hlasuje, zvítzil.

Asi k nejvtšímu pekvapení pán Ceetkovu, který

práci ze svého venkovského zátiší do konkursu

poslal dle všeho jen pro vyzískání alespo njakého
úsudku. Ponvadž pani Kuntická, o jejímž úspchu
v tomto pípad nikdo nepochyboval, a jíž bychom
odmny za »Cop« ze srdce byli páli, pípad ui-
nila pedmtem veejné diskusse, povstal shon, ve

kterém vítzi není píliš volno. Kdo zná život malo-

mstský, pochopí, jak je mu nyní asi horko v mi-

lieu, v nmž žije. A on pece nijaké nepístojnosti

se nedopustil. —
Nepíjemností z konkurs u nás pibývá. Je

vidt, že v mechanice jejich mnoho koleek neni

dobe ozubeno. Pi jednání o »Cop« a »Adamity«

nezjistil se na štstí alespo žádný nešvar — ale

pi mnohých literárních odmnách djí se u nás

již vci, které zasluhují odsouzení. Jenom že ne-

spravedliv odstrení autoi mlivaji — proto se

po takových nepístojnostech prach nezvedá.

Jsou mnohé konkursy již nesprávn vypisovány,

poroty bývají tendenn sestavovány, asto uchazei
a pátelé jejich obcházejí porotce a prosebné dopisy

jim zasílají. Aby urité ceny pipadly vyvoleným
osobám, vymýšlejí se nejpodivnjší zpsoby již pro

sestavování porot, nepijcmné výroky porot bývají

obmysln mnny dalším hlasováním, nkteré ceny
ješt ped vypsáním zabezpeuji se chytrácky pí-

slušníkm literárních koterií — ba jsou odmny,
které se staly pouhými sinekurami uritých skupin.

To jsou úkazy, na které bude nutno posvítiti,

a proto vítáme, že Spolek eskýcii spisovatel bel-

letrist Máj o zpsobu udílení literárních odmn
pojedná ve zvláštní schzi.

— Výstavní budova eského oddlení rakouské
výstavy v Londýn jest hotova alespo v plánech

a jest nám s potšením, že mžeme pinésti celkový

pohled na hlavni fasádu, která jak svým souborem
tak i jednotlivostmi ihned je nápadná svým eským
rázem. Architekt p. J ústích, navrhovatel budovy,

ml na mysli nejvýznanjší motivy eské archi-

tektury, jimiž dominuje radniní vž novomstská.
Hlavní trakt bude vyplnn výstavou dioramati-

ckých pohled na kraje eské a umní lidového,

místnost vedlejší vyhrazena výstavce král. hl. msta
Prahy, kdežto v arkádách okolních budou stánky

prodava. Na všech stranách eské veejnosti jeví

se bohudík již znaný interess, a úspch eské
úasti bude zajištn, podeprou-li rozhodující initelé

autonomní organisaní výbor také finann. T.

•^ Lidové divadlo v Libni. Praha má tedy

o jedno stabilní pedmstské divadlo více. Vstup

do života pkn se presentoval oslavnou scénou

mistra Vrchlického, která nalezla vhodné k tomu
interprety. Po zahajovací psobivé he dr. Polykarpa

Starého »Magdalen«, v niž poprvé se pedstavil

inoherní ensembl dosti šastn, volena rozmarná

veselohra dr. J. Štolby "Zapovzené ovoce*.
Život, as a promny ovšem mnoho zmnily
od první premiéry v prozatímním divadle (7. pro-

since 1872.). Štolba, který již tehdy tak byste
pozoroval život, pinesl na scénu psobivé postavy.

Leccos sice vyvralo již z té masopustní taškaice,

ale dojem veselohry v dob karnevalu byl pkný,
by nkteré postavy byly jen zbžn nastudovány.

Znalci pomr libeských slibují divadlu úspch.
Pejeme, aby se toto proroctví splnilo ku prospchu
domácího umní. —jbz.—
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Ke dni Mozartovu.

a nkolik dní, 27. ledna,

bude tomu pl dru-

hého století, co se na-

rodil Mozart. Byl mu
dopán jen krátký bh
života : ani ne plných
šest a ticet let. Uply-
nulo tedy dnes jíž

valn nad celý vk od
onoho nevlídného, de-

^tí\'ého dne, kdy zázrané dít solnohradské
bez prvodu odvezeno na vídeský hbitov
sv. Marka, aby tam uloženo bylo do obecného
hrobu, niím neoznaeného, zapomenutého.
Co nám tyto íslice, tato suchá data djepisná
praví ? Vc docela neobyejnou v djinách
umní hudebního. Nebo dílo Mozartovo pes
dlouhou dobu, která zatím uplj'nula, velkou

životní sílu zachovalo až do našich dn ne-

jen v oboru instrumentálním, jenž vedle zpvu
duchovního nejdéle ješt mže odolati zhoubné
moci asu. nýbrž také — a to hlavn — tam,

kde vkus je snad nejpromnlivjší, osud nej-

vrtkavjší: na poli hudebn-dramatickém. Zde
osvdilo životnost pímo nezdolnou.

Klademe-li si totiž otázku, které ze zp-
voher v dnešním repertoiru divadelním pevn
zakotvených jsou nejstarší, nemže zníti od-
pov jinak, než: opery .Mozartovy. Jen n-
kolik mistrovských dl Gluckoyých stáím
svým o nco málo let pedí »Unos ze se-

railu«, »Figarovu svatbu«, »Dona Juana«: a
• Kouzelnou flétnu*. Ale Gluck není denním
hostem našich divadel, nýbrž jen vzácnou,
ekl bych sváteni návštvou, arci vžd\' ra-

dostn vítanou každým pítelem vážného, vel-

kého umni, kdežto Mozart je dosud pímo
populárním v nejkrásnjším slova smyslu,
nebo lépe snad eeno mže a musí býti po-
pulárním všude tam, kde s láskou a porozum-
ním se provozuje. Cokoli však jinak z doby
ped Mozartem tu i tam objevuje se na je-

višti, ožívá jen píležitostn a na okamžik,
má-li se oslaviti njaké památné datum histo-

rické ; opery takové, vykonavše povinnost svou,

mizí pak na dobro zase z obzoru divadelního,

nebo pevnou souástkou repertoiru státi se

nemohou. Vždy takový osud stihl i díla jed-

noho z nejvtších mistr všech dob, jehož

jméno na operním nebí záilo kdysi jako

hvzda první velikosti — a pece osud ten

opery Hándelovy, o ty zde bží, stihl již

v druhé polovici osmnáctého století, akoliv
jen o nkolik desítiletí byly starší, než první

dramatické skladby Mozartovy.
Myslím, že tato úvaha vnucuje se kaž-

dému, kdo v tchto dnech pipomíná si sto-

padesáté narozeniny Mozartovy. A proto zdá
se mi, že i ten, komu se dostalo úkolu pro-

mluviti v sloupcích asopiseckých píležitostné

slovo k nejširším kruhm zajímajícím se

o hudbu a divadlo, lepšího, pístupnjšího vý-

chodiska nalézti ani nemže, než onen veliký

úspch divadelní, hlásající zázranou tvrí
sílu genia Mozartova. Ale piznávám se, že

tento úspch Mozartv jest práv jen výcho-
diskem této rozpravy. Bylo by zajisté úlohou
dosti lákavou, rozepsati se o sláv Mozartov
a stopovati její vznik a vzrst zejména u nás
v Praze: nebo jak v djinách hudebního
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ruchu pražského, tak i v životopise Mozar-
tov dvojí pobyt jeho v Praze r. 1787 a ne-

obmezený hold, jejž mu vzdávalo obecenstvo
naše, zapsán jest zlatým písmem na listech

nejsvtlejších.

Pochybuji však, že bych v skrovném
rámci této píležitostné stati mohl podati data

historická, která by tenástvu nebyla již známa
anebo jichž by se v tchto dnech nemohlo
doísti jinde.

Mne vábí jiný úkol. Otázka, co drama-
tickému dílu Mozartovu dalo onu nezdolnou
životní sílu, a odpov na ni, dle mínní
mého jediná možná, zamstnává mysl mou
tém výhradn, kdykoliv vzpomínám na
opery Mozartovy. K tmto myšlénkám jako

k mocnému magnetu obracím se i dnes práv
tak, jako musil jsem se k nim obrátiti již

díve jednou u píležitosti podobné.*)
Vnujme svou pozornost tmto vcem.

Pedevším dlužno uznati, že Mozartovy opery
— mluvím arci o tech, tyech nejpednjších
— mají pízei tak všeobecnou, jaké se

tší jen málo zpvoher pozdjších, naší dob
a jejímu duchu o tolik bližších. Líbí se vel-

kému davu obecenstva jako užšímu kruhu
odborník, líbí se tm, kteí se rádi kochají

v lahod a zpvnosti melodií, jako onm,
kteí zase žádají hluboký výraz dramatický
ve velkých rysech a jemnou karakteristiku

v podrobnostech, a opt jiným, kdož hledají

v umleckém díle bujnost vynalézavé fantasie

anebo zase dmysl a bezúhonnou techniku
skladatelovu. Slovem: jako hotový arodj
dovede Mozart vyhovti všem, okouzlili

všechny. Za druhé však povšimnme si toho,

že dle všeho je doba ješt hodn daleká,

v níž bude se smti íci, že Mozart svou
slavnou dráhu na jevišti dokonává a slunce
jeho k západu se chýlí. Jeho díla podnes
ješt nejen žijí, ale jsou i svží.

Spojíme-li tuto dvojí zkušenost a hledá-

me-li výklad její, vtírá se nám bezdky onen
nejrozšíenjší názor, dle nhož je zjev ten

vlastn docela prostý, tak pirozený, že jinak

ani býti by nemohlo. Názor totiž, že Mozart
byl a bude vždy tím nejvyšším geniem hu-
debním, jenž pi vší hloubce, pi vší výraz-
nosti a procítnosti, pi vší umlosti a ue-
nosti hudby své dovedl zárove psáti slohem
tak obdivuhodn jasným, zetelným, prhled-

) Do listu vnuvanho >Paniátce Mozartov ku sto-

letOmu jubileu Dona Juaiia<, jejž r. IS87 vydalo Druž-
slvo Národního divadla a redigoval Fr. Ad. Šubert, pi-
spl jsem totiž statí nadepsanou >Don Juan a pokrok
v umní*. List ten dnes, po osmnácti letech, zajisté jen
malé ásti tenástva je vbec známy, neku-li pístupný.
Nedotýkám se této vci snad proto, abych obhájil své
nepochybné právo na novou variaci slarého thematu
vlastního, nýlirž jen z toho dvodu, že chci ujíti možn
výtce úmyslného zamleni.

ným, ba pímo lehkým, že jest pístupný a

srozumitelný každému bez rozdílu, skromnému
laikovi nejinak než písnému znalci, že tudíž

neomyln peduren byl k populárnosti.

Výklad ten, na pohled bezvadný, má
však slabou stránku

;
pihlížíf k tomu, co po-

zorujeme dnes a pehlíží na dobro, že kdysi,

hlavn v dob Mozartov samotné, bylo po-

nkud jinak. Obecn sice je známo, že opery
Mozartovy nemly všude úspch hned plný

a celý, nýbrž leckde jen poloviní, ba nkdy
dokonce i neúspch. Jest však na bíledni, že
práv v tomto pípad nejmén smíme se

spokojovati s obvyklou pohodlnou žalobou na
tehdejší obecenstvo, jehož vkus a smysl hu-

dební mí se prost velikosti úspchu nebo
neúspchu Mozartova. Nezbytno tudíž po-

všimnouti si i dvod onoho nestejného pi-

jetí jeho mistrovských dl na rzných místech.

A tu z kritik soudobých k nemalému pekva-
pení svému poznáváme, že onen jasný a pr-
hledný, svrchovan harmonický a lahodný
Mozart, kterému se dnes obdivujeme práv
pro tyto vlastnosti, od svých vrstevník ne-

jednou prohlášen byl za píliš nepístupného
a nesrozumitelného skladatele, ba jeho hudba,

jež nám se jeví tak pravdiv, jemn a hlu-

boce procítná, namnoze shledána byla tehdy
píliš uenou, strojenou, nkdy dokonce i citu-

prázdnou.

Stai malé klasobraní. V Berlín na p.
»Figarova svatba« líbila se kritice, ne však

obecenstvu, kdežto »Don Juan* naopak ml
skvlý úspch divadelní, ale narážel na odpor
v kruzích hudebnických. O nm teme: »Ne
umlosti v plýtvání s nástroji, nýbrž srdci,

citu a vášním musí hudebník dopáti slova,

pak píše vci velké, pak jméno jeho zachová
se potomstvu a vn zelený vavín rozkvétá

mu v chrám nesmrtelnosti. Grétry, Monsigny
a Philidor budou toho dkazem. Mozart chtl
ve svém •Donu Juanu< napsati nco neoby-

ejného, nco nedostižn velkého; tolik jest

jisto, nco neobyejného je zde, nikoli však
nco nedostižn velkého ! Vrtochy, rozmary,

pyšnost, byly tvrci »Dona Juana* , ne však
srdce.* Ostatn nebyly to snad úsudky jedno-

tlivc obmezených, nebo dokonce osobn
proti Mozartovi zaujatých: vždy jaiý kritik

• Dona Juana« uznává Mozarta jako -muže
nadaného a skladatele zkušeného, plodného a

píjemného," ale dodává ihned, že dosud ne-

vidl »žádného dkladného znalce umní, jenž

by ho byl považoval za korrektniho, tím mén
pak za dokonalého umlce, a ješt mén bude
v nm kritik mající vkus spatovati skladatele

vzhledem k poesii správného a jemného.* Ta
prožluklá »korrektnost« ! Summarn rozhodla

koterie Italian vídeských : Mozart není scho-

pen dramatického siohu dle pravidel umní.
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A v podobném smyslu v Hamburce zase na-

zvána hudba >Dona Juana* sice krásnou,

velkou, ušlechtilou, ale — neoperní.

Je pravda, že byli i skutení a to velcí

znalci, kteí i s obdivem a láskou mluvili o

Mozartovi. Haydn, abych uvedl aspo jeden
píklad, v krásném onom list, jímž odmítl

navržené mu provozování nkteré ze svých
oper v Praze vedle »Figarovy svatby >< a

»Dona Juana«, ponvadž nechtl se odvážiti

na soutž s Mozartem, napsal: »Kdybych
každému píteli hudby, zejména pak velmo-
žm, mohl nedostižné práce Mozartovy vští-

piti do duše tak hluboce a s takovým poroz-

umním hudebním, s tak velikým citem, jako

já je chápu a cítím: národové by závodily,

aby takový skvost mly uvnit hradeb svých.

«

Jiní odborníci pak zcela upímn a z hloubi

pesvdení svého vynášeli hudbu Mozartovu,
ale tak, že oznaovali ji za píliš vysokou,
umlou, tžkou, než aby všude mohla ihned
proniknouti. B. A. Weber, jeden z nejrozhod-

njších ctitel Mozartových, psal na piklad
o »Donu Juanu« : »Neustále, bez odpoinku
hnáni jsme od myšlénky k myšlénce, tak že

obdiv, jenž svdí myšlénce poslední, pohlcuje

vždy obdiv vnovaný všem pedcházejícím,
a že s namáháním sil veškerých sotva možno
postihnouti všechny ty krásy, jež se duši na-

bízejí. Kdybychom Mozartovi chtli vytýkati

chybu njakou, byla by to asi tato jediná: že

onen pebytek krás unavuje a že úinek celku

nkdy se tím zatemíiuje. Než, blaze umlci,
jehož jedinou chybou jest pílišná dokona-
lost!" Co zde je napovzeno mezi ádky, ekl
Schink v Hamburce o téže opee pímo: >To.

co krásného, velkého a ušlechtilého je v hudb
k »Donu Juanu* , všude vysvítati bude ma-
lému toliko hlouku vyvolených. « A o tvrci
»Figarovy svatby« v Berlín napsáno : »Více

než znalcem musí býti, kdo ho chce posuzo-
vati. Jakým to mistrovským dílem je dnešní
hudba jeho ! Jak zajímavá pro znalce I Také
pro velkou masu? To jiná otázka.* Slabší

návštva již druhého pedstavení jest prý
•dkazem, že tato velká, nebeská hudba leží

zcela mimo citový obzor zdejšího obecenstva,

nebo ono nemže si zde nic zazpívati jako
ve 'Strom Dianin* a v •Lille«. »I není pak
divu, že se vtší obliba, jíž u berlínského obe-

censtva došel »Don Juan«, odvoduje attrak-

cemi ist divadelními: ^Obrnný duch a
ohe soptící lurie jsou silným magnetem.*

Je patrno, že Mozartova hudba operní od
souasník velmi rzn byla posuzována; ale

tolik je jisto, že odborníci, a jakkoliv proti

ní se stavli, v tom jednom souhlasili, že je

to hudba umlá, složitá, až píliš bohatá,

proto velkému davu málo pístupná. Nejvíce

vadila vtší úloha, již pidlil Mozart prvodu

orkestrálnímu, jednak prohloubením jeho vý-
znamu ist hudebního, jednak využitkováním
všech jeho prostedk na prospch karakteri-

stiky dramatické. Posluchai nebyli tenkráte

zvyklí a tudíž na mnoze ani schopni sledo-

vati vedle zpvu zárove umlé vedeni or-

kestru; ten jim spíše pekážel, mátl je. Lai-

kovi nezbývalo, než hledati náhradu v ele-

mentární stránce hudby, ovšem pokud ji do-

vedl postehnouti, v lahodností jednotlivých

melodických themat, v pestrosti zvukových
barev a v svžesti nálad. To, co Mozart pi-

nášel nového a velkého, dramaticky i hu-

debn, chápáno bylo jen odborníky a ani to

ne všemi.

Ale jak bylo v Praze? Pražané pece Mo-
zarta uvítali s jásotem, on sám o nich ekl,

že mu rozumjí. Nechme stranou tehdejší

pražské hudebníky, mezi nimiž ml Mozart
tolik nadšených ctitel a o nichž platí zajisté

to, co o pátelích jeho mezi hudebníky jiných

mst. Velké obecenstvo však mlo v Praze

tu velikou výhodu, že jeho vrozený hudební
cit, ekl bych jeho muzikantská krev, inila

je vnímavjším pro onu elementární stránku

hudby, než bylo obyvatelstvo kteréhokoli ji-

ného msta. Mimo to pak v Praze nebylo

žádných stranických piícl proti Mozartovi

jako ve Vídni, naši pedkové byli tudíž do-

cela prosti všeho pedpojetí a hudbu Mozar-
tovu pijímali s plnou dvrou, ba mli i šle-

chetné pání, dáti Mozartovi, o nmž vdli,
že mu ve Vídni od koterie vlašské bylo uki-

vdno, jakési zadostuinní. Zajisté i Praža-

nm hudba Mozartova, zejména v »Donu
Juanu«, poskytovala mnoho nového, prozatím

nepístupného, ale žádnými skrupulemi nedali

si ztrpiti a zkalili nelíenou radost svou

z toho, co ihned mohli pochopiti a oceniti.

Shrneme-li všechno to, co vbec víme

o úspších a neúspších zpvoher Mozarto-

vých, poznáváme, že osud tohoto mistra ne-

byl jiný, než osud všech velikých pokroká.
Jeho pravou hodnotu, jeho význam pro vý-

voj umní chápali nejprve bystí odborníci a

z laik 'jen ta menší ásf, která se k nim
dviv pidala. Ostatní obecenstvo teprve

nenáhle, bhem as, musilo býti pro umní
jeho získáno, vychováno. Že se »Figarova

svatba* nebo »Don Juan* dnes obecn zdají

býti prhledné jako kišál a srozumitelné

jako píse lidová, je výsledek dlouholetého

vývoje ve smyslu pokrokovém. O Mozartovi

za jeho života psalo se pro a proti takovým
zpsobem, ba nkdy i stejnými skoro slovy

a frásemi, jako svého asu o Gluckovi, Beet-

hovenovi, Wagnerovi, u nás o Smetanovi a

vbec o všech, jimž o práci pro budoucnost

umní více šlo nežli o zisk z jeho pítomnosti.

Ty stránky pak umní Mozartova, které mu
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kdysi zjednaly prvni úspchy populární, vru
nekryji se tím. v em dnes spatujeme jeho
epochální iny v djinách hudby. Jeho okou-
zlující mclodika. dosud svží, náleží pece ne-

jen jeho nejvlastnjší povaze umlecké, nýbrž
i jeho dob a jejímu duchu: ji nápodobiti je

podnikání beznadjn. NaŠe doba oživena je

jiným duchem, mluví jinou eí umleckou.
Ale velké dramatické akcenty, smlé malby
náladové, hloubka tragiky a hravá komika.
jež u Mozarta nalézáme, i

ješt mohou býti skladateli

i skladateli povahy v pravd
dramatické momenty jsou to

tvrce 'Dona Juana« pedbíhal svou dobu
1 možno smle íci, že práv o tolik, o on
pedbhl své vrstevníky, prodloužil také život

svého díla u porovnání s dílem jejich. Tm.
kteí tenkráte se svým umním stáli v zenithu
a z toho se radovali, nezbývala další dráha
jiná než sestupná, sklánjící se k západu a

k zapomenutí. .Slunce Mozartovo však stou-

palo ješt dlouho po jeho smrti, než dosplo

za našich dnu
vzorem, a to

moderní. Tyto
pedevším, ím

k svému vrcholení a proto dnes stojí ješt
tak vysoko. Píklad Mozartv lépe, nebo ale-

spo srozumitelnji než kterýkoli jiný pe-
svduje nás o lichosti bžné domnnky, že nej-

vtším inem umleckým je ten. jenž páním a

tužbám, schopnostem a názorm pítomnosti
vyhovuje tak. že ihned celý a se všech stran

mže býti dokonale pochopen a ocenn. Ne-
má-li umlecké dílo nco v sob, co patí
povahou svou ne pítomnosti, nýbrž dobám
budoucím, stává se hodina jeho zrození zá-

rove prvním okamžikem jeho nenáhlého od-

umírání. A toto >nco< poskytovaly zpvohiy
Mozartovy vru v tak úžasné, jen od nejlepších

vrstevník tušené, nevyerpatelné hojnosti, že

bylo zapotebí mnohých pokolení umleckých,
aby se to stalo obecným majetkem. Proto

dramatická hudba našich dn, i hudba nej-

pokroilejší, k Mozartovi zpt pohlížeti musí
netoliko s neobmezeným obdivem, nýbrž
i s nejupímnjší vdností, musí v nm spa-

tovati jednak velký vzor umní, jednak
velkého vychovatele vkusu obecného

!

K.AREL KXOSTERMANN

:

Mlhy na Blatech.
Román.

(Pokraováni.)

u. ti tisíce všeho všudy.
To statek unese.*

i>Dobe. unese, ale

teba splácet a nikoli

dluh pidlávat.

«

»Nu, ovšem, splácet

se musí a taky se bude
splácet, jen jak Jose-

fovy studie pestanou
mi odvádt všecky pe-

níze. Nad to, až Blata rozdlíme, pibude vý-

tžku. Jen, t pro Boha o to prosím, ped mojí

starou o všech tch vcech nemluv ! Zkazila by
nám všecko a rámusu by nebylo konce. Až bude
as, udláme to a, až bude udláno, potom a se

ertí; však pestane, až shledá, že nic už se nedá
zvrátit nebo zmnit. První vc je, aby statek

se udržel istý a nedlený. Odprodat se nesmí
nic, ani na pí pdy . . .<

>No. to by tak bylo, odprodat! Což pak

jsi už pomýšlel na takovou vc?«
>Nediv se ! Vlastn já jsem nepomýšlel, ale

ona mi tím už huela do uší, aby prý druzí

nebyli okradeni. Ale te, jak slyšela, že bj's

dal dceru Jakubovi, dojista mi s touhle už

nepijde. Och, tohle slyšela ráda, za to ti ru-

ím !
— Tak o tom, jak zamýšlím podlit

dti, než Jakubovi statek odevzdám, se ped
ni nezmíníš, vi ?«

•Bu bez starosti, já se nezmíním ; ale to

ti eknu, že se bojím, aby to z tebe nevy-

táhla. Je vc smutná, žes to svou povolností

dotáhl do tchhle konc. .S ní jedn.at nebudu,

to ti povídám taky bez obalu. A ješt nco:
koi-alky zanech, ta ti špatn radí a vážnosti

ti ubírá !'<

Krušnej sklopil zraky, rukou máchl.

• .-^ch, ty mj zlatý! — tu já piju jen z deš-

perace, když už nevím, kam dát hlavu . . ,*

Selka vešla. Usmívala se, byla sladká jako

med, a: kmotíku zlatý sem, kmotíku drahý

tam, a aby pantáta zstal na obd a est pro-

kázal, velkou est . . .

»Vidíš to!« zašeptal Krušnej, dávaje mu pod
stolem nohou znamení, aby jej upozornil, jak

dokonale se smýšlení jeho ženy obrátilo, na-

ež se jal ho zváti, se stail, a domlouvat
a prosit, aby ješt zstal, uvádje, jak teba

308



RONÍK IV. M Á J ÍSLO 20.

se ješt domluvit o první kroky, smující na

rozdlení Blat.

Po njakém zdráhaní Potužák svolil a tak

se stalo, že ho doma marn ekali.

Mají prý ješt jednoho hosté na dnešek,

ekla mu selka: syna Ferdu, železniního zí-

zence, který pišel strávit u nich nkolik dní

dovolené; podiví prý se kmotr, až jej uvidí,

jak mu sluší z brusu nová uniforma. Poodešel

prý jen na málo, aby se podíval na kamaráda
a — víme •— taky trochu na dvala, najm
na plástovícká, z nichž se mu jedna tuze líbí,

zažertovala si Krušná, mhourajic významn
na Potužáka. Mla snad na jazyku, íci tomuto,

aby dceru dal radji Ferdovi než Jakubovi,

ale Krušnej zabránil tomuto výlevu, ka

:

»Ml a nemluv takových hloupostí ! Tuhle
kmotr dceru jinému nedá než sedlákovi.

<

Zaškaredila se, muži odsekla:

•Na se ty do našich eí pleteš? Jako by
kmotr nebyl chytejší než ty a špásu neroz-

uml!*
Následovala dlouhá chvaloe na Ferdu a

na budoucnost, jež prý mu kyne u dráhy.

Každý mu závidí, že postoupil tak rychle na

brzdae, ale v pravd není se emu diviti.

Ma tu službu v malíku ; neutekou ani dva

roky a stane se konduktérem, pak povede
vlak . . .

Nedomluvila ješt a 'erda vstoupil. Zoiv
Potužáka, pistoupil k nmu, ruku mu podal,

mluv k nmu s povznesenou blahosklonností

a pivádje neprodlen e na Víde.
»Tak jsem se tedy po roce zas jednou ocitl

na Blatech, « proudila se mu e. »Je to skok,

co, kmote ? Víde a Blata ! Ten život tam a

tady mrtvo jako na velkém hbitov! Ani vru
nevím, vydržim-li tu ti dny a lituju vás všechny,

že zrovna tady musíte trávit svj život. Ani

pohben bych tu nechtl být, na svou est!
Co tu lovk vidí? — Ovce, husy, prasata, a

havrani a rackové jim zpívají a knihy (ejky)

jim dávají dobrou noc! To já, když nemám
službu, si zajdu do Schónbrunnu, procházím
se alejemi a dívám se na lvy a na slony . . .<

Krušná všecka záila mateskou hrdostí,

slyšíc tuto e svého syna; podobalo se ne-

jinak, než jako by íkala: »To koukáte? to je

pán, co? Po Vídni chodí tma svýma nohama
a na lvy a slony se dívá jako my tady na
ovce a prasata !«

A Potužák na jeho slova s chladem, jenž

se bolestn dotýkal srdce mateina:
»No, když ty jezdíš s vlaky a brzdíš, to se

asi moc nenašpacíruješ po Vídni. Po které

pak trati te jezdíš?*

»Te po trati Víde-Cmunt; díve Plze-
Cmunt a ješt ped tím Plze-Cheb. Všecko
už to znám jako svou kapsu. .'\le z Vídn
te už nevyjdu, leda že bych se stal kon-

duktérem, a i tu budu hledt, aby m tam
ponechali. Mimo Víde není život, to vám po-

vídám já a tomu musíte vit!*
»Och, vim, vím!* ujala se slova Krušná

tam musí být život! .\í jednou v zim, až

nebude tolik díla, pijedu se tam na tebe po-

dívat a ty mi všechno ukážeš . . .«

Úkosem se podíval na matku, rukou máchl
skoro opovržliv.

oJen vy sete doma, mámo!* pravil. "Co
byste tam dlala, v residenci? Ani chodit byste

tam neumla, ostudu byste mi dlala a pro

smích byste byla ! Což pak si myslíte, že bych
s vámi veejn chodit mohl, když ani nmecky
neumíte rozprávt?"

»Nu, arci, arci — v tom je chyba! Proto

jsem taky hledla, abyste vy, chlapci, se n-
mecky nauili. Moje vle to byla, váš táta by

toho nebyl dbal! . . .«

Ferda už neposlouchal ; obrácen ku Potužá-

kovi, vykládal tomuto svj vhlas.

»Chvála Bohu, budu-li živ a zdráv, zízen-

cem nezstanu. Správce v topírn plzeské,

ím byl? — Zámeníkem, zrovna tak jako

já! — Pan inspektor Hauptmann ve Vídni

nebyl ani zámeníkem, docela obyejným ná-

denníkcm byl, když vstoupil do služby na

dráze. A což je tch pán tam, kteí, když

vysloužili na vojn, se dali ke dráze, a jaká

te mají místa, s okresním hejtmanem by ne-

handlovali ! To je tak, kmote : pi dráze se

hledí na rozum i na ruce ! Na uenost se ne-

kouká, jen pouze na šikovnost. Šikovný lovk
je všechno ! Co pak je do uenosti, když ta-

kový uený pán, který teba znal všecky sou-

ástí stroje, neví, jak zacházet s ventilem,

když neví, jak se má topit, jak vzít do ruky

lopatu ! Do konstrukce lovk našinec, který

tohle všecko umí a v hlav si vypoítá, co a

jak, ale na papír a rýsovadlo kašle, arci se

nedostane, ale pi ,petrýbu' je jeho místo!

Stane se asem podúedníkem, potom udlá
.intelligencprýfunk', nauí se telegrafovat —
signály beztoho zná — a vyšvihne se nahoru,

sám neví jak!«

»Nu, dej ti Pánbh štstí, aby se's tam hodn
brzo vyšvih'!* vece Potužák, jenž poslouchal

dosti roztržit.

»Dejž to Pánbh!* dotvrdila matka, blaže-

ností div nerozplývajíc. >Och, kmoti-e, on se

vyšvihne, dojista vyšvihne! . . .*

Pokejte, mámo, neskákejte lovku poád
do ei,* perušil ji netrpliv Ferda, -'lovk

zapomíná, co chtl íci. Ach, už vím! Víte-li

pak, kmote, že jsem dnes ráno, když jsem

šel Zlivi, potkal vaši .Apolenu? - Holka jako

lusk, ta žába! Pedloním to bylo jen ješt ta-

kové hd, hubené, samá kost, a letos a se

kdo na ni podívá! Což pak vám neekla, že

se mnou se setkala?*
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»Co by íkala? potká se s ledakým. Ostatek,

jsem od rána z domova, nevidl jsem ji. Kdo
ví, vrátilali se.«

>Nu, veer vám snad ekne. Hezká holice,

ta vaše Apolena, jen co je pravda! Jen tak

trochu zpsobm by se mla piuit. Do Vídn
byste ji ml dát, nebo aspo do Budjovic,
aby poznala trochu mstského mravu. Co by
vám to udlalo, obtovat nkolik stovek na

její vzdlání !
— vy máte pece penz dost a

jedinou dceru.

«

»Dej mi pokoj s takovouhle,* odpovdl
dosti nevrle Potužák. >Na takových strach
s holkou? Pro sedláka ji vychovávám a pre
sedláka bude a taky dostaí.

«

>To se vi,« vmísil se Krušnej, »pro sed-

láka ji vychovává a na mou duši ! dobe je

tak. (Pokraování.)

VL.ADIMIR FRID.A:

Zima.

^icho, pusto, prázdno kolem,

ani lístek nepohne se,

když jej stái k zemi snese.

V dáli mizí brázdy polem . . .

Nad bezlístým holým stvolem

pták se vznáší a se tese,

padá v bean, který pne se

zapadlým za vodou dolem.

Odpolední slunce vrhá

na led strouhy vrby stíny,

mraky tžké snhem trhá.

Zvolna zaniká v hor klíny.

Veera chlad z dálky vane —
v modru tiše hvzda vzplane.

Host.

^ždy, když v šero celý pokoj splývá

a dech veera tak klidný skane,

venku sem tam matné svtlo vzplane,

vtev erná tiše v okn kývá —

pes rám kdos v klávesy se dívá,

v tony žalné. v tony bouí štvané,

a když zvednu se, též tiše vstane,

za mým jeho krok tiš rozechvívá.

Kam jde, odkud pišel ten host stálý?

Vzpomínka i Smutek dávna zve se ?

Duch, jenž rád ml hudbu v žití

a te pišel poslechnout ji z dáli,

jako kvt, jenž krpj v sebe chytí?

Zmírající krok jíž v dál se nese. —

Sonet.

^en tím jsme bohatší, co sami jsme kdys dali,

a mince almužnu, neb vlídného jen slova.

To stará pravda jest, vždy jeví se zas nová,

by zprvu ádky ty se paradoxní zdály.

A o to nuznjší jsme zas, co jsme kdy vzali,

a tichou vtu jen, jež v sob soucit chová,

neb žhavý úsmv zas, jenž v zítek pouta ková,

to vše se háti zdá a v konec pec jen pálí.

Jsme vtší, cizí noc když naším svtlem zkvetla,

když v hloží druhého kvt ruka naše vpletla.

A menší, jiní zas když za nás lkali, bledli,

a my pec bolest svou skrýt v sob nedovedli.

A jiní, vtší nás, v svém nitru všecko nosí,

chci vždycky radji tím menším být, jenž prosí.
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STANISLAV JARKOVSKY:

Na podzim, v oeší . . .

(Pokraováni.)

sem ješt ze tídy tak

zapocen,« vysvtloval
protessor, ervenaje se.

•A te jsem si ješt
sedl tak nešikovn do
sluníka . . .<

»Matka mi nkdy vy-

pravovala hrozné vci,*

pokraoval editel ve

svých výkladech, ne-

maje ani zdání o tom, co dje se v duši profes-

sora Skivana. »Mliž sejí opíjí aspo sedmkrát

v témdni pod obraz boží, pijde pak dom a

zuí a láteí, a hocha prý nkolikráte z po-

stele strhl, tloukl jej, kopal a nadával, že celou

noc se kluík tásl jako osyka a nemohl usnout
— pak chtjme, aby druhého dne klidn sedl,

dával upjat pozor a správn odpovídal. Arci,

to všecko nemohou páni koUegové vdti, —
já sám dosti asto opravuji a mním svj
úsudek, dle toho, co se dovím, a už pímo
v editeln, nebo všelijak jinak Bohužel,

že není škola s domovem ve styku užším. Co
ran to dít zkusilo od toho necity ... a na-

dávek pro to svoje narození a proto, že stu-

duje. A vidíte," pokraoval živji, »matka ne-

chtla a nechce jinak. Snad proto, že jako

uitelova dcera mla pro uení njaký faible,

— domlouval jsem jí, nebylo-li by lépe, kdyby
syna dala na emeslo, teba že hoch je celkem

vtipný, sic žádné lumen, ale uí se lépe nežli

sta jiných. Což, kdyby ml lepší píležitost

neb aspoií klid doma! Matka však ne a ne

si dát íci, na emeslo že ho nedá, od emesl-
níka zkusila prý už dost, a páni prý jsou pece
jen lepší. Tuze na tom dítti visí . . . Inu, ne-

divím se, mimo ni ten ubožák živou duši na
svt nemá ... Co pak ty naše podpory a

stipendia, to je jako nic! Otím, ten mu z nich

ješt spíš ubere, než by pidal . . . Mn se

zdá, že letos už zase asi deset dní scházel.

«

>Scházel, tuším, « potvrzoval professor Ski-
van a hlas znovu mu selhal.

kol-

'' tázal se editel soucitn. » Poád to

ty naše chodby . . . já s tím laboruji

To už tak je professorská

"Chraptíte trochu, je-li pravda, pane

lego

íkám
už nkolik let

nemoc*

>Je to asi ze školy,* pravil professor už
hlasem pevnjším, jsa rád, že se hovor obrátil.

»Ti hodiny za sebou, — pec to lovka
strhne, poád mluvit, vykládat, napomínat
Vždyf to ráíte znát . . . Dív jako suplent

jsem si nic nedlal ze ty hodin po sob . .

.

te dv hodiny už cítím. Inu, stárneme, co

dlat!"
»Tak zle snad nebude ... co pak já bych

ml íkat!* A editel se zamlel. Byl vdovec

a starou hlavou šedivou táhly asi rozpomínky.

Hovorem je zahánl. »Snad jste ješt nepi-

vykl pražskému vzduchu.* Zase potlail jinou

poznámku, nechtje se zmifiovati o intimních

záležitostech professorových, dokud on sám
nezane. »Jak pak ten Malátek v sext,* obrátil,

-dlá už dobrotu? V loni ml zákonnou, je

to kus darebylt

»0n tak zkouší, zkouší, pjde-li to, nesmí

se mu však pustit uzda, poád aby mu lovk
sedl na kahánku.-;

editel souhlasil.

»Tak, tak, jen ho držet na krátké oprati!*

O vojn v sext ped hodinou, aniž o tom,

co po ní v hodin následovalo, professor slo-

vem se nezmínil. Zavel tídní katalog a vstal.

Už pospíchal odtud ven. erstvý vzduch, boží

duch, — tam se mu odlehí a pijde snad na

jiné myšlenky.
editel zase vzal noviny a etl dál.

• Porouím se zdvoile,* pozdravoval pro-

fessor.

»S pánem Bohem, pane kollego, dobré chut-

nání.* ^ «.

^Nápodobn peji." dkoval Skivan a vešlý

na chodbu.
Veliké hodiny nade dvemi fysikálního^kabi-

netu proti sborovn tikaly pomalu a klidn, od-

mujíce as. Chodby a schodišt byly pusty

a prázdny, dýchajíce vlhkým zápachem bláta,

jež ráno studenti nanosili. Z obraz a ueb-
ných pomcek na stnách chodby rozvšených

šklebily se na professora tváe rzných lid-

ských plemen a usmívaly se rzné exotické

krajiny . . .

Do školy obyejn tžko, ze školy lehko se

chodí, — tentokrát bylo tomu naopak, a pro-

fessor odcházel se srdcem tžkým jako kámen.

Pojednou všecken život jeho zdál se mu ztracen.

Ty tam všecky jeho nadje, a erná tma spou-

štla se mu ped oima. To tam je léto, které

dvakráte za rok nebývá ... Jak jinak stoupal

po ^schodech vzhru a jak jinak te odchází . . .

asto pod veer pláe, kdo se smál z rána . .

.

III.

Ped léty sedmnácti.

V malé hospdce v Salmov ulici sedl

k veeru, asi koncem dubna, v kout u stolu

mladý, hezký muž a veeel špekový knedlík

se zelím. Byl skoro sám v neveliké, zaouzené
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a pivem i starým vzduchem a kouem pách-

noucí síni, rozdlené uprosted sloupem jaksi

ve dva díly, z nichž první, u oken, tvoil lepší

ást, druhý, za sloupem, ode dveí v právo

a spojený pímo s kuchj-ni malým okénkem,
asi lormanku. V pedu sedli ješt toliko dva

starší páni. v kout proti dveím, aby na n
netáhlo; ostatní hosté usadili se dnes, ve vlaž-

ném, ba teplém i jasném tom veeru, jaké

bývají nkdy v tenhle as, v zahrádce tak

zvané, lépe eeno ve dvorku, který si hrál

na zahradu ; byly tam ti churé stromeky,
dva oleandry v kvtinái a místo trávníkij ze-

len natené stoly a stolice. Ješt lepily, jak

byly erstv nateny. Vn venkova zde ne-

bylo, spíše vší vn opak, z místa v koutku se

nalézajícího, kam hosté obas a na chvilku

zacházeli. Kolem do kola vysoké zdi soused-

ních dom a vysoko nahoe kousek veerní.

zelenavé oblohy. Ale illuse tady byla, a pouhé
pání asto fantasii dostaí, že to ostatní si

domaluje sama.
Letos poprvé sedlo se venku a proto tu

bylo veselo a hluno. Z jara i tm lidem prsa

se šíí, kteí vyhledávají takové tmavé kouty,

jako byl tento: osvcovaly zde tch nkolik
stol jenom tyi plynové plameny, chránné
sklennými koulemi ped vtrem, který nikdy

semnezadul; ani nemoh' ! Všechna pozornost

personálu byla tedy dnes obrácena sem.

Ale teba že host v pední síni bylo tak

málo, pece i zde zdála se býti obsluha velmi

pelivou, nebo tito ti návštvníci mli k vlastni

a výhradné disposici zvláštní osobu, kterou
však dle všeho nevábila sem ani tak horlivost

služební, jako ten hezký mladík v kout u stolu.

Pokud oba starší páni nieho nepotebovali,
stála u nho, v pítmí, a položivši ruku na
stl vedle nho, nic proti tomu nemla, že jí

ji hladil až po vykasaný loket. Hebká a mkká
byla ta ruka jako srdce dobrého lovka a

jako stvoená jenom k políbení. Teprve když
dve popošlo do svtla plynového dvojramene,
jehož plameny je ozáily, bylo vidti jeho rozto-

milou tvá, jako makový kvt, vroubenou hu-
stým kaštanovým vlasem a velké, krásné hndé
oi. hluboké jako mudrosloví prostého lidu.

»Ona je samé oi a žádná Márinka.« po-

vídal jí ten mladý muž hned tenkrát v únoru,
když sem zaal docházeti, k vli ní, nové
služce a nkdy, když bývalo mnoho práce,

i výpomocné sklepnici v té restauraci. Ten-
krát tak náhodou a spíš z legrace sem zapadl,

když slyšel kollegu Stárka, louenského ro-

dáka a vného medika, vypravovat o tom
divukrásném dveti.

»Hoši, v Salmovce je hezká holka, « dlal
známým laskominy, »jakživ jsem takovou ne-

vidl . . . Ale nic s ní není, moc fajnová a
jako jeptiška. K emu ji tam teda mají? Jako
jeptiška ...» opakoval s drazem. »Ostatek
ješt žába . . . však až se okouká!*

Padlo ješt jiných cynických poznámek,
vrcholících v tom, že krása bez píjemnosti
nepivábí mnoho hostí. (Pokraování.)"

MILAN FUCIK:

Neštstí.
z historii prostých hdi.

(Pokraování.)

VL
plynul již skoro rok od
té doby, co zemel jeho

syneek, co pestal
mluviti s Mary a po-

al jezditi na kole.

Byl to velký, nedo-
zírný pevrat, který se

udal s Jiím, který

však ješt nebyl do-

konán. Ale doba, kdy
v nm doroste lovk, aby nastoupil místo
pudového samce, jehož život byl zázran
ochránn všech jed kultury, nebyla daleka.
Jií sice znamenal, že se s ním stala jakási

velmi píjemná zmna a dával jí plný pr-
chod. Nikdy však si neuvdomil, že jeho pe-
rod pramení z okamžiku, kdy se ho poprvé
dotkla smrt u postýlky mrtvého syneka, a že
ten perod není dosud ukonen ...

Jednou — když chýlilo se již k jeseni —
jel Jií podveer od Karlsfeldu nekonenou
travnatou plání zpt do Mnichova. Na západ
zapadalo slunce v dešti ržov zlatého ohn
ervánk, lehounké vrstvy šera zdlouhav a
nenápadn poaly se ukládati na zemi, jako
nesmírné z prhledn šedé mlhy stkané zá-

voje ; umírání dne i léta dýchalo melancho-
licky celou širou rovinou, prosytilo touto me-
lancholií vše. i duši Jiíkovu, a dalo v ní na-

312



RONÍK IV. M Á J ClSLO 20.

jednou zazvueti velikým steskem a svíravým,

lítostivým pocitem osamlosti, siroby a bez-

nadje . . .

To nebývalo díve u Jiího, aby byl takto

podléhal nálad dn a poas. V poslední

dob stal se však citlivým, ku podivu citlivým.

A toho veera jej to sevelo u srdce takovou
nezvyklou, dolehavou silou, že se až lekl.

Zrovna ho to bodlo . .

Ohlédl se. Ale byl opravdu sám a sám v té

jednotvárné, širé rovin, jen on sám, pak ten

kraj, západ slunce, ervánky, smutek veera
a smutek jeho duše. Zastavil, seskoil s kola

a sedl si na okraj škarpy. Složil hlavu do
dlaní a pemýšlel . . .

Díve býval vždycky spokojen s sebou sa-

„lým a dával se unášeti neznámým proudem,
který byl v nm i kolem nho a ídil a upra-

voval jeho život.

A hned zatanuly mu na mysli doby, kdy
chodíval k Mary do Schvvabingu, jak to bý-

valo hezké, útulné a milé, zvlášt v zimé.

A což potom, když se jím narodil ten chla-

peek, co umel . . . Kdyby nebyl umel, bylo

by to bývalo možná jiné. Vždy by si byl

Mary snad i vzal, kdyby mu byla o to ekla.

Ano — ekl si — je to vlastn velmi pkné,
mít takové dít . . Bývalo to tak veselé a

útulné v pokojíku u Mary v zim. Hle, podzim
je tu a brzy bude zima. Kam bude chodit

letos v zim, když již nebude možno jezdit

na kole? . . .

— Musím si namluvit njaké dve, hezké,

pítulné ; no . . a pak njaké to dít . . .

Usmál se v duchu do veselá a rozpádal dále

ob pedstavy. A bylo mu tak teplo a sladko

u srdce pi tch pomyslech na dve a dít,

k nimž pipojoval sebe.
— Ano, uiním tak! rozhodl se a vstal.

Sedl na kolo a ujíždl k domovu o závod
s vtrem, který se zdvihl z šerých dálek, jako
velký úkladník a z nenadání zadul krajem . . .

VII.

ekl si, že má opravdu štstí, nebo hned
v pondlí po tom potkal tu, kterou hledal.

Cenzí byla sirotek, totiž nemanželské dít,
jemuž zemela matka. Bydlila asi o ti ulice

dále než Jií u tety, neobyejn tuné a ne-
vrle staeny, která se živila velmi složitým a
pestrým, ale docela poestným obchodem.

Cenzi chodila do vnitního msta do tiskárny

falcovat noviny.

Nebylo jí ješt ani osmnáct let a byla dosud
poestná. Byla malá, vedle Jiího velmi malá,

a bledá a nesilna, skoro slabounká. Vlasy
maliko do hndá, oi pkné modré, pravi-

delné rysy; skoro bys ekl: Gretchen, kdyby
byla krásná. Nebyla krásná; ale mla v oích
í v útvaru drobných úst neodolatelný záchvv
usmívání, pod nímž se ukrývala bolest a utr-

pení, ale jen stín bolesti, jen stopy utrpení,

z nhož zbyl usmvavý smír a resignace.

Uvidíte ho leckdy, ten výraz tvare, který je

dost bžný u mladých dívek jemnjší povahy
a vrozené inteligence, který ve vás vyvolá

pi prvním setkání pocit soucitu a sympatie,

pozdji však upokojujicí radost, když jste zv-
dli, že to nebylo neštstí, jež vytvoilo výraz

tohoto sladkého a delikátního smutku.

Taková byla Cenzi, a práv tento zdánlivý

smutek a jakási laní plachost její oí upoutaly

na ráz Jiíka, v nmž pomalu roztály všecky

citové pívlastky rasy a její zálib. Díve si Jií

spíše libovával ve vtších, silnjších dvatech
s širokými boky a mocnými tly — nelze to

zapírati — , ale i to se zmnilo. .A proto vidl

v Cenzi na první pohled svj ideál ženství a

íkal si

:

— Ona je jak sleinka, ta žába, taková

kstka milá, drobounká . . .

Seznámili se docela prost. Potkal ji a oslovil.

Cenzi odpovídala tiše a živ. Mli stejnou

cestu. A Cenzi bylo docela milé. že ji dopro-

vází slušný a statný lovk. Lichotilo jí to,

že se k ní má takový fešný hoch, silný jako

královský gardista. které vídala bloumati

v oknech residence u vné neinnosti. Ovšem
sama chodila velmi ist a vkusn obleena.

Jiímu zase imponovalo, že Cenzi mluvila

pkn a úpravn, jako by byla cviena, ne

tak nejapn jako jeho bývalé spolenice z ku-

chyní. A nijak mu nepadala ihned do náruí.

Pi první dvrností lehce odtáhla ruku a mlu-

vila dále jakoby nic. Jií se tenkrát poprvé

zaervenal ve styku s dvetem. A tento pocit

byl mu tak novým, až mu zalahodil . . .

Za tch pomr dospli k jistému stavu ly-

rické zamilovanosti, jíž by díve Jií nebýval

schopen za žádnou cenu. Ale Cenzi bylo

dve jako jiné, jen trochu jemnjší. Zena žila

v ní jako v jiných. Netrvalo to ani msíc a

Jií polknul také jí. (Dokonení.)
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JIRI LÍPA:

Tajné zdání.
Vzpomínka z Jihu.

(Dokonení.)

O moe vbíhá malé molo.
Na nm složili ráno
hromadu jemného pí-

sku. Vedle ní zvedá se

lucerna na vysokém
stojanu, jakási minia-

L^y
I 1 tura majáku. Jenom

(^ f/ ^ j že tabulky vytloukl vítr

Jk' y a zdroje svtla tu není.

Njaký mladý frater

v bílém úboru a erném
plášti i klobouku. Jak jen snese ten kroj

v jižním žáru — dohlíží na nkolik chlapc
nakládajících do pytle písek, který pak na ko-
leku odvážejí. Ostatní frátei as vyspávají

dobrý obídek, nebof jinak se na ostrov ne-

ozývá život. Jen obas zavrzne písek cestiky,
prázdné koleko vrátí se k behu, chlapci na-
loží písek, odhrí s ním a zas je ticho. Frater

zatím, usednuv na kámen, eká. Hledí chvíli

k zemi, chvíli do moe mezi balvany slizkými a-
sami porostlé. Obas zavzní náraz vesel nad hla-

dinou a za výstupkem skály objeví se bárka
s cizinci. Tu mladý knz zvedne své bled-
modré, obrýlené oi, pátrav zadívá se na ci-

zince a zase hledí do dáli nebo na hromádku
písku, vzpomínaje nejspíše na sv. Augustina
a jeho dobrodružství s pacholíkem peléva-
jícím moe skoápkou do malého dlku. K ta-

kovým reminiscencím zadumaný jižní ostrov
takka suggeruje látku. Najednou vynoí se

z lesíku spolenost vracející se od prohlídky
kláštera. Jsou to dv mladé dámy a muž
v plnovousu. Mluví nmecky. Jedna z dam,
dle všeho chot muže onoho, má velmi er-
vený nos, uplakané oi a ton jejího slova je

huhavý. Kdj'by si ani stále nestžovala na
svoji rýmu, kterou zde náhlé pechody z den-
ního vedra do noního chladu asto vyvozují,
poznali bychom záhy i bez fakulty, jaká ko-
mická nemoc ji trápí. Manželé jsou israelité, dle

rozhovoru i rázu nminy z ech; njaký léka
je to z nmecké ásti ech. Krasavice je do-
provázející, dáma pkných plných tvar, drobné
boubelaté nožkj' v erných prolamovaných
punoškách, jež dere se z pletiva stevíku
nedopávajícího jí dosti místa v útlém nártu,

švitoivá a neposedná, velmi koketní, nezdá
se býti orientálkou. Má nosík všetený, skoro
eský a mohla by býti Vídeakou. Baví se

srden se židovskými novomanželi a jede
dle všeho za svým manželem, jenž je tu n-
kde na jihu vojenským lékaem. Aspo prý
>má prášky jen pro své pacienty, sám užívati.

když je churav, nechce<. Z balvanu na balvan
peskakuje jako kozika a dráždí tím mladou
cho doktorovu, že k tomu svádí i jejího mu-
žíka, který vbec, jak se zdá, více honí oima
pikantní kollegyni, nežli svoji uplakanou paní,

která se stále bojí, že se jí skoupá. Tšíme
se na to — turista ekající na parník, když
už se do sytá nabažil pírodních scenerií, je

vden každému intermezzu, by z nho ml
bližní i škodu. Najednou však svižné to ptáe
zahlédlo za hrom idou písku mladého frá. jehož
krasochu její záhy mlky prohlásila za dosti

sliného, aby ho pasovala na svého rytíe,

za mnohem slinjšího, nežli je doktor Zídek,

jenž ostatn bez toho patí jiné. Frater je

skuten zajímavý. Je stepilý, vážný šat i erný
širák mu ku podivu sluší, i zlaté brýle dodá-
vají oblieji, pravidelnému, vyholenému, ja-

kési intelligence, oduševnlosti mladého u-

ence.
Vídeaka pihopkovala ihned k nmu a

pohlédnuvši na veliký hadr na pobežních
balvanech rozprostený, — nevím k jakému
úelu — který by se jí byl hodil za vítanjší

odpoinek, nežli tvrdý hranatý balvan kyprým
jejím tvarm hovl, obrátila se k nmu s otáz-

kou úmysln tonem rozpait šelmovským
pronesenou — to starý kozák, v galantních

dobrodružstvích dávno ostílený snadno po-

sti^ehne, ne mladý, plachý, nezkušený knz —
— E permesso ... i piedi . . . koktala roz-

tomile krasavice tžce v pamti shánjíc kusé
trosky znalosti italštiny, kterou zde skoro každý
domácí lovk mluví

Porozuml jsem sám, že chtla as íci

:

• Permesso montare nebo giacere, snad mettere

i piedi su questo straccio« (smí-li sestoup-

nouti, ulehnouti na tento hadr) — porozuml
i frater, jenž horliv pitakal.

Si, signora

!

Odpovdí svou prozradil, že se jí už všiml

blíže a v mysli své zodpovdl první kardi-

nální otázku generálií, že totiž tazatelka není

už slena.

Milá ta všeteka však nespokojila se tím.

Zakryvši si dlaní oi, snad proti ostrému již-

nímu slunci, snad aby dodala zraku svému
škádlivé intimnosti, pustila na ubohého ehol-
níka, jenž v rozpacích povstal k její otázce

a nyní zstal státi se zalíbením na ni pate,

celé snopce upímn žalostících pohled, st-
žujíc si mu v úžasn komolené vlaštiné, kterou

pítel mj a spoluturista trpliv polohlasem
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opravoval a doploval, že parník nepijíždí a

kdy pro n pijede . .

• II vapore ariverra adesso* parník pijede
nyní, konejší ji mladý knz v rozpaité situ-

aci. Rád by se bavil, v emž mu pekáží
jednak její neznalost jazyka italského, jednak
pítomnost svdk, z nichž my práv poouchle
se usmíváme.

Turistka zaíná s frantinou, ale frater ne-

umí. Jak se pesvdujeme ihned, chtjíce jí

pispti jako tlumoníci francouzskovlaští, ne-

zná však ani frantinu o mnoho lépe, nežli

Vlastinu a ovládá tedy dokonale jen jazyk,

emuž ji maminka nauila, jak bývá u nmé
ckých turist pravidlem. My nmecky mlu-
viti nechceme — a tak zstává pi nmomluv
oí. Židovského páreku, s nímž v živém roz-

hovoru zahloubána na ostrov pijela, valn si

už nevšímá, patí na fratera, on na ni chví-

lemi plaše pohlédne a velým, a trochu ti-

chým hlasem opakuje svoji vtu n parníku,

jenž pijede ihned. Ale nevšímá si už písku,

nevšímá si hoch, na nž ml dohlížeti, je

njak nepokojný — nepozorovan patí na
nás i na israelity novomanžele. Když po chvíli

pijel parník, nechal všeho a vskoil do lodi

s námi, aby zajel k pevnin, kde, jak my-
slíme, nemá žádného poslání. Jede jen proto,

abj' prodlel ve spolenosti zosobnného híchu,
kypré paniky, líbezných oí, které tak dobe,
od pirozenosti umjí svádt. Sami jsme se

nkolikráte pistihli, jak se zalíbením pohled
náš uvázl na pkném svžím oválku hlavy,

pvabném poprsí, oblých údech jejích.

Ale kivdili jsme mu.
Mladý frater, o nmž jsme už v mysli sklá-

dali mravounou povídku ve stylu Boccacciov
»I1 giovine frá e la bella ebrea«*) ovšem n-
kolikráte dopadnut byl žárlivými zraky na-

šimi, jak pásl se oima meláka na pvabech
slamné vdoviky — plavil se však ke behu
do msta s jinými úmysly.

Mezi starobylými hradbami brali jsme se

po chvíli k vojenské plovárn a náhle po-

*) Mladý frater a krásná židovka.

ohlédli se smrem k jednomu fotu, jimiž

msto na všech stranách opevnno. V lidu-

prázdné silnici mezi dvma branami zastavil

se mladý eholník s lepou stepilou dívkou, kterou
jsme ped tím potkali, a jež vzbudila naši po-
zornost erným zrakem svým v dálce blou-

dícím, jako by po nkom pátrala. Knz za-

stavil kroky, i ona na okamžik stanula ped
ním. že krátká ta setkaná staila k výmn
nkolika krátkých slov. V tom knz spozo-
roval, že jsme se ohlédli, a jako zmijí uštknut
odskoil od dívky, ímž jen utvrdil naše po-

dezení. Zvolna oak bral se po silnici cikcak

se -táhnoucí na boku nejvyššího kopce smrem
ke kastelu zde zbudovanému a po chvíli krá-

ela bledá, ernovlasá krasavice za ním. Oba
šli pomalu, tžce, v letním vedru cesty jedi-

ným stromkem nezastínné, vzdáleni as tisíc

krok jeden od druhého, až zašel ádový ten

Jihoslovan za temeno hory a brzy po tom,

co erná teka zmizela za ním i dívka.

Sestra?

Spíše sestenice neb sestra v Kristu.

O pvabnjší bylo by dostaveníko ve
stínu ostrova jako by vymelého, v kovinách
pinií, loubí jižních veronik, pi zvucích cikád,

snadno pehlušitelných polibky! Jak je ne-

kesanské sahati do svdomí bližnímu ! Ale

mladý knz stále klopil oi, tvá jeho byla

samá vážnost, dstojnost odíkání, asketis-

mus hlubokého pesvdení. Nic zlého ne-

spáchal ped našima oima, nic nepilhali

jsme k tomuto prostému píbhu, jenž jenom
tušit dává, že stoupáni opojných míz mládí
v kolobhu lidského tla je stejn mocný
zákon, jako heliotropismus mladé rostliny,

jejíž semeno zakutálelo se do stínu a jejíž

stonek toí se po slunci pes všecky pekážky,
jež mu stojí v cest.

Mladý dstojník, jenž tu ped nedávném
pobýval, po návratu vyprávl nám historii

pomru mladého knze a slušné milé dívky,
kterou vydává za svoji sestru. Pomr je tu všude
znám a pohlíží se na se shovívavou sym-
patií, práv tak, jako se soucitem vypráví ho
prázdninový tulák, jenž stal se bezdky svd-
kem tajemství, snad ušlechtilého, ale zajisté

nesmírn mocného citu.
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m
MOZARTOVŠTÍ PRAŽANE.

•'kolik rys o lidech, již proudili Prahou,

když Mozartovy melodie uvádly Cechy v nad-

šeni. O figurkách z Prahy paradoxní v záblesku

osvty, práv se rodící pod maconským svtlem

mladého Josefinismu, ješt však v okovech forem

a pedsudk umírajícího rokoka, jež zaneslo sem

lehkomravnost francouzských palác spolu se svd-
ným oparem duchaplných de-

bat, vedených ilými pány ab-

bé. Avšak pedsudky na pro-

spch francouzské výchovy

tehdy práv tály, a zaalo se

zdáti, že snad není nedoceni-

telným každý hranol posud

spíše jen formální kultury, jenž

odkutálel se z peplnné fran-

couzské modni klenotnice espri-

tu. A skoro odtud hned rodí

se poznáni, aklimatované tem-

peramentu zem, o nutnosti

správnjších základ a zásad

pro dokonalý charakter.

V tom zápolu utkvlé tradice

a formy s tušením nového, jež

musí se zroditi, spoleensky i

mravn, nese Mozartova Praha

dvojí masku, duševní všed-

nosti a povrchnosti a zase jem-

nosti a ušlechtilého pochopení

a prohloubení. Toho obrazu

nabýváme ze všech memoir
soudobých, z cestopis i z de-

tail korrespondencí.)
J|^"-5

Úžasná apathie, zdá se, že nejvystižnji char-

akterisuje polovinu »spolenosti< pražské z konce

rokoka, pokud klep salonní nedovedl vzbuditi in-

teres prmrných lidiek. Humanitní hnutí neseno

jest zednái — sirotince, chudobince i ústav

hluchonmých založily lože — byly tenkrát v Praze

dv mistrovské, jež scházely se v sirotinci svato-

janském, jimi spravovaném — a i eské obrození

do své historie psalo tak mnohé zednáské jméno.

Ostatní spolenost rozdilí se po plesech a zá-

bavách anebo nechává svt na pokoji.

Plesy veejné bývaly navštíveny hojn. I pes
pl tisíce osob peplovalo asto sály, až stávaly

'//loY^J^

se z bál strnulé pantomimy. Prostory ^u Vusin«,
ped nkolika lety zboené, asto vídaly mšan-
skou spolenost sezvanou — omezení na zvané

bylo dosti písné v hluku reduty a ve smsi kon-

trastujících barev kostým. Není málo pípad —
zmínka v cestopise dokazuje barevnou správnost

starých rytin — že tmavožluté šaty nesou hndou
pizdobu, a ani ervená, ohniv ervená barva se

travnou zelení spiata, není vzácností. A pece za-

vládající lepši vkus staví po-

žadavek tichých barev, jem-

ných, v sebe splývajících. Snad
i líení se bylo obtí pinesenou

barvitosti, jen tžce ustupující

ze staré obliby. Pro jinak

bylo by se pokládalo za ne-

solidní a koketní, jak našel

jsem o tom zprávu, nelíiti si

tvái ? A tak snad nebývaly

plesy nezajímavý pro pozo-

rovatele, zvlášt podaly-li n-
kdy sujet jako karikaturu, když

dámy svými ohromnými klo-

bouky uvízly mezi dvemi.

Naslouchati rozhovorm cizích

kroužk zdá se tehdy patiti

k obvyklostem, zevlování u buf-

fetu a pak kritika ve vlastní

spolenosti, kolik ten i onen

vypil pune — tenkrát bývala

v plesích sklenice za dvacet

krejcar, za tolik byl slušný

obd — nebo vína, bylo dosti

káraným nemravem. Ale pece
jen zábavy byly plny, snad také

proto, že náleželo k dobrému tónu na pozvání se

dostaviti a to snad zase, že tretér a výepník

u buffetu musili z výtžku zaplatiti i asto velmi

skvlý luxus výpravy sálu.

Za to soukromá vyražení a zábavy ml každý

stav pro sebe. Šlechta konala svá >assemblées«

a vidla jakousi praerogativu v nich a ve he,

jíž obtuje tolik ze svých financí, že bylo nutno

vypsati na hazardní hry pokutu 300 zl. aspo na

odstrašení stedního stavu, jenž v tom napodo-

boval chut šlechtu . Zde se pokoušel piblížiti se šlecht.

Jinak ku spoleenským zábavám šlechty mli pístup

jedin dstojníci, by i mšanského rodu.
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Tak bylo širšímu publiku bez rozdílu vrstev

pístupno jedin divadlo. V obou bývá plno, ve

stavovském, Nosticovském i v malostranském

u Thun. Ale i tam má spolenost dvojí ráz. Po-

lovic je tch. již jdou do divadla zabíti as — a

ti upozoruji na sebe rušivým hlukem v divadle po

celé pedstavení — pes to, že je, jak víme z tisku

té doby, tolik stížností ješt i na neakustinost

hledišt ; — druliá polovina chce se sice opravdu

pobavit, ale je první rušena. V ložích panstvo je

obráceno k jevišti zády a baví se mezi sebou tak

nenucené jako »parterre noble«. Jeden z mých
zpravodaj z r. 1787 poznamenává: »V Itálii po-

kládají dámy za nevhodno dávati pozor na hru

a dáti se jí dojmouti. Snad pešel tento vkus na

Pražany.* Odcházelo prý se zcela neženovan mezi

aktem teba nkolikrát z mista, ovšem s hlukem;

snad bylo to zvykem abonent, ponvadž je zápis,

že jich bývalo mnoho.

Na malostranském divadle, kde hrál jednou týdn
Bondini — v stavovském tikrát — byly pomry
v pozornosti publika asi tytéž; jen bylo akustitjší

malé to divadlo s velmi perspektivickými dekora-

cemi a ticeti temi lóžemi. Bylo velmi hust na-

vštvováno a naplnno, tržilo se 400 zlatých za ped-
stavení.

Pomíjím »zábavy«, jakými byly štvanice krav a

vol pivázaných: citlivjší lidé ovšem je od-

suzovali, prolilašujíce je za nevtipné týrání zvíat

a zhrubování citu, tím více, že mnozí se zápasu

zvíete s hafany hlasit smjí.

Jediné, co pres tyto pomry dovedlo Pražany

upoutati snad bez výjimky, byla hudba.
Místo zmínných strnulých zábav stední stav

s kulturnjší úrovní poádal si soukromé koncerty,

pi nichž byl rád vidn každý ctitel hudby, by
i ne výkonný. Koncerty takové tvoí hlavni lá-
nek zábavy, a bývají asto aranžovány velikými

hudebními umlci.

Láska k hudb je v Praze všeobecná, až k hy-

perprodukci výkonných umlc, jichž doma ne-

zužitkovaný pebytek cestuje po cizin, oblíben

pro delikátnost a vkus eské hudby v protiv proti

vlašské. Krátce: všecko v Praze milovalo hudbu,

všecko se jí úastni. Proto Praha mohla tehdy

vydržovati italskou operu z vtšiny sama. Pí-

tomnost této opery a amatérství soukromník je

asi píinou, že nebylo v Praze veejných kon-

cert ; jen obas byly veejné akademie v »národ-

ním« divadle, jež poádali projíždjící cizí virtuo-

sové. A mimo n i nejlepší z domácích, a v pí-

padech výjimených.

Tak poádala na p. 1787 >madame Duschek«,
slavená zpvaka a pítelkyn Mozartova, akademii

ve prospch chudých, jež vynesla 225 zlatých, cele

pipadajících úelu, nebo umlkyn vzdávala se

honorá, jsouc zámožná a chotí vysoce oblíbeného

a dle toho honorovaného klavírního uitele Fr.

Duška.

Mozar'ovi synové.

Hudba je Pražanm té doby v krvi, jako by

bez ní ani nemohli žíti. Proto jist tak skvle,

jako jen málo kde ješt, vedlo se opee pražské,

když r. 1787 byl podnikatelem jejím Bondini, jenž

nešetil žádných náklad na opateni nových

partitur. V únoru 1787 objednal od Mozarta, jenž

práv tu meškal, operu pro pražské jevišt, již

Mozart — byl to, jak známo, »il dissoluto punito«

Don Giovanni — pi druhém svém pobytu v Praze

téhož roku 1787 v zim dokonil.

Bondini poítal s oblibou Mozartovou, jež v Praze

byla ohromná. Zahájil ji úspch Figara, jenž na

poátku roku 1787 Bondinim na jevišt uveden,

stal se repertoárním íslem, dávaným nepetržit až

do Mozartova píjezdu v únoru. Enthusiasmus pu-

blika byl bezpíkladný a porozumní obecenstva

jež tak ztžka dalo se upoutati jevištm, neuvi-

telno. Je známo, že opera ta byla zdrojem pro

Kuchaovy klavírní výtahy, quintett pro komorní

hudbu atd. Proto bylo i uvítání Mozartovo v únoru

obecenstvem tak nadšené a velkolepé, jak líí je

biograf Mozartv, Nmeek. A i Mozart sám dal

se pohnouti tehdy k uspoádání veliké hudební

akademii, v níž hrál na klavír a v níž, jak sd-

luje biograf, jeho fantasie vzbudily ohromné

nadšení. Odtud zstala i Pražanm zamilovanou

komposicí symfonie do D-dur.

A láska Mozartova ku Praze z té doby se

datuje. Neodolal, aby nepišel mezi Pražany ješt

jednou, ped svou smrtí, jakoby se rozlouiti

chtl s tmi, jež dovedl jeho génij tak nadchnouti.

Hudební enthusiasmus Mozartových Pražan je

aspo positivním svtlým bodem mezi extrémy

banality i pejemnlosti spoleenské, jež tvoí sil-

houettu pražských lidí té doby. — "»'

—
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^ Spolek Máj a Národní divadlo. Správní
výbor Maje pedložil intendantu král. zem. eského
a Národ, divadla, p. dru Jos. Heroldovi, žádost, abj'

do smlouvy, kterou bude podnikatelstvu zadáno Národ,

divadlo na nové období, byla pojata ustanovení, kte-

rý;ni by se pomr autor k Národ, divadlu upravoval.

Spolek Máj žádá : Honorování pvodních prací,

Národ, divadlem pijatých, dj se tak, aby za první

pedstaveni celoveerní pvodní novinky ino-
herní zaplatilo Národ, divadlo 400 K, za druhé
pedstavení 200 K a za každé další pedstaveni
nejmén 7 procent z hrubého píjmu. Za první

pedstaveni celoveerní operní novinky pvodní
zaplatí Národ, divadlo autorm 600 K, za druhé
pedstavení 300 K a za každé další pedstavení
nejmén 9 procent z hrubého píjmu. Za první

pedstavení pvodní inoherní novinky o jednom
aktu zaplatí se autoru 150 K, za druhé pedstavení
75 K, a za každé další pedstavení nejmén 3

procenta z hrubého píjmu. Za první pedstavení
operní novinky o jednom aktu zaplatí se auto-

rm 250 K, za druhé pedstavení 125 K a za

každé pedstavení další nejmén 4 procenta z hru-

bého píjmu.

Do hrubého píjmu poítati jest výtžek prodeje

vstupenek a celý podíl abonentní kvóty.

Pvodní práce jakož i Národ, divadlem objednané
peklady her cizojazyných, které po pt let nebyly
na jevišti Národního divadla provozovány, pestávají
býti výhradním majetkem Národ, divadla pro poli-

cejní obvod pražský. Peklad, který byl od Národ,
niho divadla zakoupen, ale do pti let od té doby
na jevišt uveden nebyl, pestává býti rovnž vý-
hradním majetkem Národ, divadla.

Dále žádá Máj, aby autoi, jichž práce byly
správou Národ, divadla odmítnuty, mli právo od-
volati se k zvlaštni rozhodí tílenné komissi,

v níž zasedal by nkterý autor jako zástupce
intendace, zástupce správy Národ. divadla a dramat,

spisovatel neb skladatel zastupující autora, jehož
práce byla odmítnuta.

Drahý a laciný tisk. .Xkolik tená se

nás optalo, pro prý všechny eské spisy nevy-
dávají se tak levn, jak nyní p. F. Topi vydává
spisy Beneše Tebízského. Pt arch za desetník.

Tu vc dlužno vysvtliti. Pedn neplatí p. F.

Topi za toto vydání již žádného honoráe; dále

neplatí nejdražší práci : tiskovou sazbu, ponvadž
definitivn po smrti autorov vydaný te.xt dal si

ihned stereotypovati. Tím jsou uspoeny výdaje tak

znané, že mže nakladatel dáti knihu za pemz
velice levný.

Knihy eské nejsou drahé, což potvrdí každý,

kdo je nucen koupiti nkdy njaký spis francouz-

ský, anglický nebo nmecký. Ukazovati na láci

Reclamovy Universálky nebo komplet klassik
vydávaných u velikých národ v statisícových ná-

kladech, není správno. Díla souasná jsou v tchto

jazycích mnohem dražší než naše.

Zdražení tisku, které nastalo u nás Novým rokem,

má tak povážlivé následky, že nkteré publikace,

zejména asopisecké, octly se v situaci nejvýše

kritické. Po léta zdražován byl papír a rzná
technika vydavatelská, dvoje zdražení tisku již do-

lehlo na knižní a novinový trh — a pece listy

naše zstaly — tísnny konkurenními zápasy —
pi cenách, s nimiž kalkulovaly pi svých po-

átcích.

Tentokráte však jedná se skoro u všech list

o bytí a nebytí — zabezpeené asopisy spoítati

možno na prstech — proto bylo nezbytno pikro-

iti k zvýšení cen.

V jednom list etli jsme, že nemají listy býti

zdražovány o 10°/„, když jenom tisk byl v tomto

pomru zvýšen. Je vidt, že toto mínní psáti mohl

jenom nezkušenec. O 10*'/^ se zdražil nejenom tisk

e.xemplá prodávaných, ale i všech agitaních,

zdarma na ukázku ve velikém potu rozesílaných,

tisk inserát, plakát, cirkulá a všech manipu-

laních pomcek. To vše obtíží kalkulaci za výlisky

prodávané. íkati pak, že denní listy nezdražily,

svdí o dtinné naivnosti, ponvadž náklad žurnál
platí inserenti, a na ty ihned denní listy svalily

zvýšený náklad tiskový. Je dovoleno strýku ve

Lhot, aby myslil, že v Praze za 3— 4 krejcary

poídí se výtisk denního listu, jak on jej platí, ale

lidé, píšící do novin, mají vdti, že e.xemplá

žurnálu by se musil prodávati za 20— 25 krejcar,

ale, že inserující obchodníci zaplatí za váženého

abonenta 17 --22 krejcar sami, aby si peetl za

3—4 krejcary, co je ve svt nového, a pi tom

si také laskav všiml inserát.

^ »Cop« a »Adamita<. Dne 14. ledna publi-

kovala rada král. hlav. msta Prahy den-

ními listy o této záležitosti, že není ani ona ani

sbor obecních starších snad »dle nadaní listiny

vázán na návrh poroty, a že i v porot samé byl

projeven náhled, že, máli cena býti poctou práce

nejlepší, mže porota navrhnouti jedin veselohru

»('op« od pi. Bož. Vikové-Kuntické, že však,

klade- li rada mstská vtší váhu na povzbuzení

mladých talent, nutno vylouiti pí. Vikovou-Ku-
ntickou a že mohlo by se pak rad mstské na-

vrhnouti terno: pp. eetka, Menhard a M. Fuík.c

Na základ tohoto prohlášení referovali jsme
v minulém ísle o posledním zadání ceny J. No-
votného. Ale nyní sdlil nám len poroty, J a-

r osla v Vrchlický, že v porot nebyla žádná
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jiná hra doporuena než •Cop«.

Také nebyl žádný zápis o schzi

poroty lenm téže k podpisu

pedložen.

Karel rytí Koristka, tvrce

a zakladatel rakouského školství

technického a prmyslového, shasl

dne 16. ledna t. r., doživ se

vzácného vku 81 let. V nekro-

lozích objevilo se pi4 jmén ze-

snulého epitheton : nejvtší Slezák.

Malého národa velký syn nevzbu-

zoval jako student valných nadjí.

Pihodilo se Konstkovi nco po-

dobného jako Hálkovi a jiným

•ynikajícím hlavám — professor

mu totiž prorokoval, že z nho
pranic nebude. Maje zvláštní zá-

libu ve vdách pírodních vnoval

se oboru tomuto s láskou, jež

korunována byla skvlými vý-

sledky. Prvotní úmysl jeho, hle-

dati v hutnictví životní povolání, zahnal ho do

Uher, kde však dlouho nezstal. Již roku 1849.

jmenován byl profesorem geodesie na polytechnice

v Brn a za dv léta na to povolán na pražskou

techniku, kde pednášel matematiku a praktickou

geometrii.

Vdecká innost zesnulého je ovšem širší veej-

nosti neznáma — laikové mohou si uiniti o ní

pedstavu takka jen podle uznáni, jež bylo ne-

úmorné snaze Koistkov údlem. Kdybychom
mli vypoítati všechny pocty, jež skromnému

uenci byly prokázány, potebovali bychom k tomu

celý odstavec. etli jsme o nm v úmrtní zpráv

tuto významnou vtu : Vážen ode všech jak v ohledu

vdeckém, tak osobním — neml nepátel!
Vzácný dozajista pípad. Snad proto tak vzácný

a ojedinlý, že Koristka patil ješt k té staré ge-

neraci, jež radovala se ist a nezištn z úspch
svých krajan a byla na n hrdá. —olh—

— lovk nikdy neví. Pan Karel Mušek zajel

si do Anglie a spatil tam kousek, který prý pu-

blikum skvostn pobavil. Byla to veselohra s ti-

tulem ne valn piléhavým, jejímž autorem je z cyklu

Kruhu eských spisovatel známý G. B. S h a \v. Zá-

leží ovšem mnoho na vkusu doporuovatelov. Pan

Mušek bude asi na píšt na svých zájezdech do

Anglie opatrnjší a vybíravjší. Jisto je, že Can-

dida, kterou jsme vidli na Smíchov, vtipného a

bystrého autora daleko lip representovala..

lovk nikdy neví ... co to vlastn je? Starý

sklepník, jenž má v kousku dost sympatickou roli, kon-

ívá úslovíkem tímto svoje hovory. Jinak vlastn titul

s veselohrou nesouvisí. Základní motiv není ne-

vdný. Manželé, kteí se rozešli ped osmnácti

lety, setkají se poprvé u stolu v restauraci. Muž
je drsný jako struhadlo — jeho žena, která z po-

Na ville Bertramce, iot. A. Král.

átku iní dojem zajímavé reformátorky, zvrhne se

v monstrum, až na konec bloudí po scén jako

zcela bezvýznamná figurka. Vychovala svoje dtí,

dv dcery a syna, pranezvyklým zpsobem. Kdyby
byla vc vážn eena, dost možná, že by se byla

autorovi lip podaila. Jsou tu aspo, zejména ve

druhém jednání, pozoruhodné známky, že autor by

ml v duši tu pravou strunu.

Musili bychom ovšem zamhouiti oko nad leckte-

rou nepravdpodobností. Dti na píklad nemají tu-

šení, kdo je jejich otcem. A když konen zanou
na matku naléhati, dje se to dotazy až frivolního

rázu. To všechno musilo pedcházeti, aby mohlo

dojíti ke scén mezi nimi a otcem, jež má sku-

ten v sob mnoho zajímavého a poutavého. Otec

s hrzou pozoruje, že dti pohlížejí na nho jako

na vetelce a prchá z otráveného rodinného kroužku.

Výjev tento aspo upoutal — za to procedura

s nejstarší dcerou a nápadníkem nemá krom nko-
lika svižnjších obrat té psobivosti, aby vyplnila

celý akt. Nejnepodaenjší je konec. Rozházenou

rodinu svedou rzní sprostedkovatelé ješt jednou

dohromady a hlavní slovo pidleno tu znalci práv,

jehož neomalenost mla snad býti hlavním trumfem

rozuzleni fraškovitého stihu. Obecenstvo bylo tímto

sólovým výstupem v pravém slova smyslu kon-

sternováno. Kdyby byli otevhubovi ukázali dvée
— snad by bylo hledišt dalo potleskem na jevo,

že se nic moudejšího nemohlo stát.

Herci zasluhují, aby bylo s uznáním vzpome-

nuto jejich snahy. Velmi šastný veer mla paní

ervená, jež výborn pobavila ilostí svých pohyb
a mrštností akcent. Paní Danzerová a Benoniová,

pp. Sedláek, Matjovský a Inemann studovali role

jist s blahou nadji, že vnují péi emusi trvan-

livjšímu. lovk nikdy neví . . . Me.—
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• R. Rozkošného »Cern jezero*. Heydukv
•Ddv odkaZ" byl pramenem, z nhož erpal li-

brettista »erného jezera« p. KarelKádner dj
svého librctta. Píbh, který pvec od Otavy vy-

pravuje svým tichým, milým, srdeným a prostým

tónem, zíme na scén, vykrášlen všemi jejími pro-

stedky, jak vynašla je dlouholetá zkušenost v dobách

kvtu i podzimku romantické opery získaná. Ovšem

že za ony ti tvrt sioletí, co od dob kvtu uplynuly,

se prostedky opotebovaly. Romantika strnula ve

schématech a v šablonách
;

poesie a úinnost jeji

vyprchávaly z tuhnoucích forem, co na místo jeji

tlaila se maclia, k oslnní obecenstva hledící. Kád-

nerovo libreito tvoi již pechodní útvar od díla

operního k ballctní féerii. Svt pozemšan ped-

stavován jest v díle jeho prostou, se stálým zete-

lem ke skladateli obratn veršovanou lyrikou. Svt

báje, svt vil a rusalek stoji proti nmu ve své

nmé, bezduché, pebohat barvité nádhee, jako

ada výpravných a balletnich scén. Konflikt obou

svt, nepíliš prudký, mírn napne pružinu djo-

vou a rychle ji ke konci uvolni. Tragický osud

nositel konllikiu, mladého mlynáe a jeho ženy

rusalky, tuze vás asi nedejme : poznáme je v opee

sotva více; sotva jsou nám bližší, než jich s lá-

skou a obšírn líené prostedí.

Dramatických problém librettista skladateli tedy

nestavl. .Xestavl mu vbec problém. Naopak:

vycházel mu vstíc vždy a všudy. Psal mu vesms,

jak se íká, vdné scény. Rozkošného hudba proto

plyne hladká, slovo poddává se jí hrav, scéna

vyrstá hudebn zaokrouhlená neb zas vystupo-

vaná a v kontrastech ku pedchozí neb následující

založená. Ovšem že nejvtší, základní kontrast li-

bretta, kontrast svta pozemského a svta vil vede

skladatele k povážlivému rozporu: stojí tu proti

sob tón národní, ve sborových scénách ve sp-
sobu Kovaovicových »Voraek« zvláš dobe za-

chycený, a eklektický, románský, francouzsky nej-

spíše zabarvený tón féerie. Je to rozpor, jemuž se

ostatn pi podobném librettu neubránil teba Rim-

skij-Korsakov v » Májové noci«. Slohová scelenost

není vbec pednosti Rozkošného díla. Opakoval

bych starou uznanou pravdu, ekl-li bych, že Roz-

košný ve všech svých operách jevil se eklektikem.

Tím zstává pirozen i zde ; sympatickým nám

bude eklekticism jeho, kde obrací se k hudb eské

a národní. Vedle zmínných scén sborových jest

to leckde v partiích lyrických, jinde jovšem zas

valn pesládlých. Úctu teba vzdáti obratné hu-

dební práci staikého mistra. Mnohý skladatel

z nejmladší generace má cíle jiné, vyšší, umlecky
ryzejší: ale chatrné ovládání hudebn technické

stránky, divadelního, hlasového i orchestrového

stroje nedá mu jim se piblížit. Rozkošný ma svoji

pedstavu o divadelním hudebním díle a o jeho

požadavcích. A dovede je plnou mrou splnit.

A s dobou jde, pokud to s názory svými srovná,

a pokud krok staí. Nám, kdož jsme o tolik let

mladší a s hudbou dneška srostlí, jsou pedstava

jeho i názory jeho cizí, požadavky jiné. Proto do-

vedeme dílo jeho chápat, ale srdce naše sotva za-

ujme, v duši nevejde, nervy neotese. Široké obe-

censtvo nevnímá srdcem, nemá nerv a duši má
jinou než jedinec; chápe prost sluchem a pede-

vším oima. Pijalo a pijme i nadále novinku,

vdn a rádo. A'. Hoffmeister.

z:: Mozartovi synové na našem vyobrazení jsou

mladší Volfgang a starší Karel. U mladšího obje-

vilo se velmi záhy hudební nadání. I toho si všiml

svt, že má ušní boltce práv tak zvláštním zp-
sobem utvoené jako slavný jeho otec. Jako virtuos

proslavil se Volfgang, ale jako skladatel brzy upadl

v zapomenutí.

Karel Mozart byl také hudebn vzdlán, ale ve-

ejn nekoncertoval. Zvolil stízlivé povolání úed-

nické. Hyl v Milán berním sekretáem.

O Villa Bertramka, z niž pohled jeden piná-

šíme, nalézá se na Smíchov pi bývalé cest

z Prahy na Karlštejn vedoucí. Památností jeji jest,

že v ni roku 1787 bydlil u pítele svého Františka

Duška Mozart, a tu napsal velkou ást slavné opery

»Don Juan* pro divadlo pražské. Pokoj, v nmž
geniální mistr komponoval, je tu s pietou udržován

ve stavu doby Mozartovy.

O Most Františkv po dostavni nábeží Rie-

grova volá nyní tém po figurální výzdob, která

by pízniv zakonovala l'"erdinandovu tídu. Budou

tam pomníky Smetanv a Dvoákv — i
bude se souasn rozhodovati o výzdob pilí na

Steleckém ostrov — a bude pak dekorován most

sousošími, kterými by se vystihovala jedna a táž

myšlénka ?

To jsou otázky, které by mly zajímati nejenom

naše kruhy umlecké, ale i radní dm matee

eských mst ....
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Ladislav Quis
Ke dni :'<. un<jra 19l)fi.

Ped nkolika a

mnoha lety v

Kvtech Hájkových
krátce ba tuze krát-

ce vyšly za sebou
dv básn eských
lyrik, které si prv-

ními slovy svými
diametráln odpo-
rovaly. Jeden z bás-

ník tch tvrdil, že

as stojí, druhý opt,
že as nestojí. U-
tkvlo mi to v pa-

mti snad již proto,

že tenkrát v našem
užším kroužku lite-

rárním tato nahodi-
lost psobila jakýsi

vzruch, nebyla do
jisté míry bez hu-
moru a dosti dlouho
se o ní hovoilo.
Nemohl dnes bych
pesn udat, (tu

bych ekl, že proto,

že as nestojí) jmé-
na básník a také

snad na tom nezá-
leží. Já si man
vzpomenul na to

opt v tchto dnech
kdy v pátelském hovoru kdos konstatoval,
že náš milý pítel Dr. Ladislav Quis bude
5. února letošního roku již šedesátníkem,

LADISLAV QUIS.

zrovna jako jím byl

krátce ped ním J.

V. Sládek, jako jím

bude brzy po nm
Svatopluk Cech. A
tu bych zase ekl,
že as pece jen ne-

stojí, ba spíš, že letí

s šíleností víc než
elektrickou, až již

píšernou, což se

asi také tak docela
nezdá našim mlad-
ším kollegm roz-

tahujícím hrdé vlaj-

ky slibných svých
lodí v kvtu líbezné

ticítky. Ó ti šastní

!

To zase víme my,
kteí jsme s predi-

kátem starého že-

leza již nadobro se

smíili.

A pece zase mu-
sím pisvdovati
fantasii druhé my-
šlenky, že »as sto-

jí*, pozoruji-li totiž

díla této naší starší

generace. Na tch
nevidím, že by as
tak letl ! Kdyby

jak se zdá, musila by díla

opravdu antiquovaná, ale

opravdu tak letl,

jich dnes
^
již býti

-Adamity echovy teš a shledáš je tak svží
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jako Sládkovu l\'riku z .Jisker na moi* a jako
— (už jsem to ekl) Quisovy první ballady

• Pekelný žaltá nebo »Svanda Dudáka aneb
nkteré z jeho písní nebo epigram. U tchto
prací se as zastavil; nevfyznly a nevyzni.

Quis tedy šedesátníkem ! Nikdo by tomu po

pouhém nahlédnutí v jeho tvá, vždy bodrou
a úsmvnou, nevil. Svdí patrn Quisovi zá-

tiší Pelouské, a dosti na hubuje (ale kdo
z nás nehubuje?) znamenit. A jak by ne-

svdilo! Stejnomrná práce, nejvtší života

poádek, sem tam jen perušený výletem do
Prahy (hlavn má o to zásluhu eská Akade-
mie IV. tídy, kde jest Quis závažným a plat-

ným lenem), nkdy malá cestika do ciziny

v dob prázdnin, výtené koupání v Labi na
arovných lukách (to vím z loské vlastní

zkušenosti a pítel Klášterský to potvrdí),

celkem málo zlosti a rozilování, štstí v ro-

din a klid v domácnosti — pak ovšem (ten

»as zase pece nestojí!") lehce se to šine a

valí ku šedesátce.

Nejednoho advokátské povolání a všední

prosa denního života i v dobrém bydle zdo-

lají. Quisa nezdolaly a piítám tu zásluhu
dvma faktorm. Prvním jest jeho láska k lite-

ratue, která jest u nho pravým povoláním,
druhým pak ustaviná, pravidelná práce. Tak
zstal Quis opravdu mladý a svží, jakým
vždycky^ byl, tak stojí dnes na prahu té šede-

sátky. (lovk za ní ekne »Zaplaf pán Bh<,
ale v duchu si myslí : »aby t ert vzal !«) Teba
si i dámy Musy nkdy vícepodímly uOuise než
bylo práv teba, literární práce v širším slova

smyslu byla vždy jeho nerozdílnou družkou
A nebyla to práce hravá a lehká. Kdo kdy vy-

dával nebo k tisku pipravoval njakou práci

staršího autora, ví nejlépe, jaké tu obtíže

shledávací, sbrací, komentátorské, jaká práce

s proítáním korrektur a ped nimi ješt
horší s opisováním nutného materiálu, s kola-

cionováním pepsaného, s poádáním defini-

tivním až do toho úvodního slova kritického!

A práce k tomu nejmén vdná ze

všech. Ani se nezdá ve snu vydavateli a po-

adateli, kde kdo vstane a zane býti nespo-
kojeným, ten s celou edicí vbec, ten žehrá

na nkteré vci potlaené, jiný by chtl jiné

uspoádání textu a bda, jestli se vydavatel

jen pepsal v jediném datu neb jmén. Quis

by o tom mohl povídati celé kroniky. To
leheji se sedí v rákosí a ežou píšalky a

jist také Quisa stály jeho ballady a písniky
daleko mí námahy, únavy a — zraku, nežli

jeho vzorné vydání Havlíkových spis a kor-

respondence, nebo na em nyní usilovn pra-

cuje, Nerudových essayí a feuilleton literár-

ních a di\adelních, jichž souboru máme pro

celistvý obraz Nerudv takovou potebu

!

Vedle vzorného vydavatele starších autor
jest Quis — odtud vlastn vyšel — nejprve

balladistou a jedním z nejlepších vedle Erbena
a Nerudy. V ballad i v lyrice nezape hlu-

boké studium národního ducha eského,^ jak

se jeví v eské písni národní pedevším. ela-
kovský v lyrice, Goethe v ballad a Havlíek
v epigramu zanechali jisté stopy v jeho samo-
statné tvorb, která z tchto genr se rozšíila

i na básnickou, humoristickou povídku jeho

»Tešn«.
Quis je také vzácný pekladatel: peložil

zejména Goethovy »ballady«, Gozziho rýmo-
vanou komedii »Hlasité tajemství", Deroule-

tova »Hetmanna«, II. dil Goethova »Fausta«,

Schillerovu »Marii Stuartku*, Goethovu »Ifi-

genii*, výbor z lyriky Kolcova a zvláš zdaile
krásný výbor národních ballad skotských.

A jist, kdyby pomry ve vydání >Sborníku
svtové poesie* byly píznivjší, patil by
Quis k prvním a nejšastnjším jeho obohaco-
vatelm.
Jedno bude širšímu obecenstvu asi mén

známo. Quis jest u nás jedním z nejvtších

znalc literatur cizích. Ovládá nkolik jazyk
a byl a jest horlivým tenáem svtového
repertoiru literárního. A zase, kdyby pomry
byly píznivjší, dávno by byl uskutenil svj
starý plán a sen, vydati nám velkou obrazárnu
poesie svtové od prvních poátk až na dobu
riaši. Ale kde jsou naši nakladatelé, kde jest

eská Akademie v tchto otázkách I Ne-

kažme si náladu jubilejní

!

Jak vidíte, jest více než dosti motiv vzpo-
mínati tichého a opravdu skromného pracov-
níka v den 5. února. A tak a as stojí nebo
nestojí, pozdravujem ho jménem Máje co nej-

srdenji a pejeme mu, aby aspo nkteré
své literám! sny vidl vyplnny v svém stejn
prací požehnaném stáí. Mnohá a mnohá léta

v štstí a spokojenosti

!

J. Vrchlický.

ei>.
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LOTHAR SUCHY:
Nad hrobem Sas, padlých r. 1866.

fejak sní se vám tu, padlí hrdinové?

Hle, cizí pdy stromy kol vás šumí,

lid cizí kol své vlastní tká si dumy,

o svojí zem blouzn sláv nové.

Pst zatíná se, a ret proklíná . . .

i zde je heslem vlast a otina,

živ dosud onen vábivý sen sladký,

za njž i vy jste byli hnáni sem.

Jak siastno za vlast dáti život, statky!

Zda není tžká vám ta naše zem?

i musíte se usmát našim snahám, *

te lhostejni, i když vás ve smrt hnali?

Pro láká mne váš hrob, pro dál jít váhám ?

Ty mámivé sny všechny že by lhaly?

Vy pracovat jste chtli pro svou vlast,

své, syn iny na oltá jí Mást . .

však ona! chtla více, život chtla,

pot váš byl málo, chtla krve da.
Vy jste jí dali statná svoje tla,

vám ona ani hrob. Jen pomník na.

Vy o ní doma lhali jste svým dtem,
své chudé chýše háli o ní zkazkou.

Jí ješt v smrti vzpomínali s láskou

a žehnali jí tuhnoucím již retem.

Zda nemly pak dti proklínat

vlast, jež jim vzala vás, v chýš vnesla hlad?

Když zely, kterak jejich matky vrhá

otimm drsným v drsná objetí?

Jak vaši krev a sílu marn mrhá
a za lásku jen dává trpti ?

i vše ta láska je jen pelud pouhý,

a vy jste vyšli v boj ten s kletbou tichou?

A nevdli, pro tou cizí pýchou

zde prolity být mají krve strouhy,

pro, za co máte životy své dát ?

A byla smšná vám, ba hnusná snad

ta všechna k vlasti láska ítanková?
A nenávist vám plála ve hrudi

k všem heslm krásným, jež jsou jenom slova,

z nichž žádné v srdci ozvuk nevzbudí?

Pro za pár let však po té vaší smrti

zas vaši bratí v smrt jdou za vlast svoji,

za jinou, širší vlast, jež starou škrti ?

!

A s nepítelem v jednom šiku stojí?

Pro srdce bije, prsa dmou se hned,

jak Germania! vzkikne ní ret?

A vaši synové a vnuci ! Jak v jich adrech
zjev její teprv mocn vzroste v obra!

Až pravnuk pozná: v pozlátku a hadrech

to modla lživá! Ne však matka dobrá!

Pro nemohla být vlasti jiných sestrou?

Pro byla vždycky sokyní jen podlou?

I vymyslí si . . . novou cetku pestrou

a starou nahradí si novou . . . modlou

!

A zde ... tu u nás ? Snad už jiné též

mít budou heslo, by šli za n v ež,

za jiné budou bít se cíle nové,

však úpt dál pec budou pode jhem.

Spte tu klidn, padli hrdinové,

budiž vám lehká cizí naše zem

!

Je lepší pec, než vaše rodná pda . . .

rok jako rok vám hroby kvtem krášlí,

a svlaec, rže, lial špetka chudá

z ní ssaje, by váš oživla sen zašlý

o krásné zemi, rodné zemi, ach,

polích, lukách . . . vašich luinách,

kdes v dálce tam, kde srdce zstalo vám,
a kam se vrací bezdky váš sen.

Jak dávno tam už uschly slzy vdovám . . .

zde našich lip dál nad vámi lká sten!

A tak tu klidn vlastní, cizí tlejí . . .

má zem pro své kvt dost i cizí

!

1 pro lidi zde rozdíl krve mizí,

vše tady cítí mkej, dojemnji,

zde i zpv pták jasnj zaznívá,

žhne jinak, prudej rže ohnivá,

i v srdcích lidí hlubší sídlí city,

se teplej bratra náru rozpíná . . .

Eh, pedsudek ! . . . a pece zákon skrytý

:

vše proto jen, že to má otina! 1
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•Tak dobe, ve ti hodiny.

«

»I'okám na vás dole v Jené ulici u sv.

Ignáce*
•To budu ráda!« piznávala se Márinka

upímn a s veselou tváí. Dílem byla by se

opravdu bála, že netrefí, dílem se tšila na tu

vycházku s ním, po pražských ulicích.

»A pjdeme pak spolu na procházku, nkam
ven, za bránu,- navrhnul mladý muž, prozra-

zuje pedem svoje úmysly.

»To ne, to nejde,« bránila se .Márinka, ale

tak, že nebylo tžko poznati, tohle že by ji

teprv tšilo.

Od stolu obou starých pán ozvalo se cin-

kání na prázdnou sklenici a Márinka sebou
trhla pospíchajíc vyhovti pání takto symbo-
licky vyslovenému. V tom také picházelo n-
kolik hostí z venku, bylo jim tam pece již

chladno a Márinka mla plné ruce práce, aby
staila donášet a vyhýbat se rukám pod sto-

lem potají i docela nepokryt po ní se vzta-

hujícím. Pan Pi-okop neml už vhodné píle-

žitosti, aby navázal nif petíženého hovoru a

Márinka byla již všecka uondána, když hosté

po plnoci se rozcházeli a pan Prokop, od-

cházeje z posledních, ješt jí pipomínal

:

»Tak pozítku, v nedli, kdybych zítra ne-

pišel . . . Bude zvláštní práce v tiskárn a

pracuji pes as.«
Podle pravdy vdl pan Prokop, že zítra,

jako každou druhou sobotu, mají jeho známí
tady schzi a nechtl se tu s nimi setkati.

Nebyl pan Prokop .Skivan typografem, za

kterého se vydával, aniž korrektorem, jehož
prý zastupoval tenkráte, když Márinka se di-

vila, že má tak málo upracované ruce. »Víte,«

povídal a vysvtloval, >'já jsem studoval tyi
latinské a mohou m pi tom dobe potebo-
vat « .-^le tiskárnu, která mla býti polem jeho

psobení, nikdy nejmenoval, íkaje zkrátka

»na Starém Mst«.
To hned z poátku, kdy úmysly jeho byly

toliko záletné a kdy nechtl .Márinku si po-

plašiti.

Byl Prokop .Skivan filosof, kandidát pro-

fessury, který sem pišel nejdív jen tak ze

zvdavosti podívat se na tu hezkou sklepnici,

po výkladech medika Stárka, potom z legrace

a bezdné touhy po milostném dobrodružství

a když pak s tím díttem zapádal, vydával
se za nco jiného než byl a trochu si zalhal.

Malá lež bývá nebezpenjší, proto že se jí

ví. A pak byl už nucen lháti dál, aby sebe

i svj stav nepivedl do kivého svtla, jak

si namlouval a jak se dlávalo neb aspo vy-

právlo mezi mladíky, s nimiž se stýkal. Ko-
lega Pospíšil ku píkladu nestail líit svoje

dobrodružství z vojny, když jako dobrovolník

si odpaoval pásky a potom mámil kuchaky
jako sprostý voják a jak ve tmavých prjezdech,

na schodištích nebo na lavikách sad a

park za veer jarních i letních, ba dokonce

i zimních plot peskakoval. Až se poslucha-m sliny v ústech sbíhaly, teba že každý

dlal, jakoby v nm ani vody ani krve nebylo;

po pravd lýtka se jim na to tásla a v kži
nemohli se udržeti . . . Kdyby by! Pospíšil

ekl, že je právník, žádníi by se tak honem
nedala. íkal, že je v civil hodiná nebo fri-

sér a ml pro tyto freie zvláš špinavé man-
žety, na druhé stran však isté, pro pípad
poteby. .Ml podmaštnou e a upletl každou

holku co pavouk mouchu. .A což medikové,

ti teprv po pletkách se tloukli! Až se mladému
filosofu pnila všecka krev ... a um;'nil si dlat

tedy typografa . . .

Nikoli však na jeden veer, nebo Márijika

zapustila koeny v jeho srdci a opravdu láska

vzala ho na kel.

Prokop Skivan byl silný, velký hoch; ve

studiích trochu se opozdil, protože otec chtl

si ho nechati pvodn doma pro hospodáství

i pro živnost, jakožto jediného hocha vedle

dvou sester. Ale na domluvy pana ídícího

i pana faráe v Loueni odhodlal se dobrý

tatik dát schopného syna na studie. Konec

konc, — páni mli pravdu, lépe nco znáti,

než mnoho míti. Te mu bylo již dvacet osm
let, dv léta ml již po filosofii a dodlával

zkoušky státní. Spiš tak aby ml na_ vedlejší

njakou švandu než pro potebu vj uoval pi

tom týdn deset hodin na jistém soukromém
ústav a nkolik hodin veerních na jakési

škole pokraovací na Starém Mst.
Tenkrát v nedli, prvního máje bylo, vy-

provodil Prokop Skivan Marinku do Kle-

mentské ulice a tam na ni ekal. Potom, když

se vrátila, njak rozrušená, poslechla Pro-

kopa hned a šli spolu na procházku. Potebo-

vala nkoho pro svoji ochranu, nebo ta /.ndula

Novotných radila jí takové vci, že div to dít

na ulici se nedalo do pláe ... Až pišli za

Vinohrady, smrem k Volšanm. Márinka,

ješt hezí v jarních, svtlých svých šatikách,

u krku trochu vystižených, v slamném, pro-

stém klobouku byla zas všecka blažena, že

je v poli, pod širou oblohou a ped tím volným

rozhledem, a po boku toho mladého, hezkého,

ba uhlazeného typografa, který tak krásn

mluvit uml a který stapl se v jejích hlubo-

kých oích. .Pokraováni.)
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MILAN FUClK:

Neštstí.
z historii prostých lidi.

(Dokonení.)

když za dva msice
po tom ekla mu ro-

zechvná a uplakaná
Cenzi, že teta ji vy-

hodila, ponvadž po-

znala, že její scho-

vanka je v jiném stavu,

že takovou nestydatou
ulinici nechce mít u

sebe, že on dobe ví,

že je to jen s nim a

s nikým jiným, aby se tedy o ni postaral —
byl Jií radostn dojat a nadmíru šasten. Vždy
na to ekal, vždy se na to tolik tšil. Jeho
tužba byla splnna již takm celá. A Cenzi,

která se tolik bála toho, co nastane, nedovedla
ani 'pochopit Jiíkovu radost a jeho vybídnuti,

aby si tedy našla byt, že jí bude dávat tolik

penz, kolik bude potebovat.
Ped chvílí myslila, že si nco udlá, mla

strach, že bude odmítnuta, nebo z list Jií-

kových neslyšela dosud pímé a naprosté vy-
znání lásky, žádné sliby a písahy, jak si to

pedstavovala. Te však má víc než chtla.
Bude mít svj byt, bude navždy zbavena ne-

vrlého tyranství tetina a bude mít i dost
penz — nebo to již vdla, že Jií je velmi
dobe placený chasník a šetrný lovk,
i u koho je ve služb.
— A ty se pesthuješ ke mn, Georg? —

zeptala se ihned.

— Ne . . . znla odpov a Jiímu zdála se

její otázka skoro pošetilou. Byla v nm dosud
ukryta neuvdomlá, ale pesilná snaha za-

chovat si svoji svobodu a mužskou neod-
vislost. Chtl mít ženu, chtl mít dít, nic víc.

Ženu má, dít bude mít — pro by neml
bydliti sám jako až dosud? ... To bylo pece
tak samozejmé

Cenzi chodila do tiskárny dokud mohla.
Pak slehla. Jií bj'! ne\'ýslovn šasten. Platil

jí i jeptišku (nebo porod nebyl snadný a le-

žela velmi dlouho) a byl u ní denn. .Ale

když táhlo k desáté, rozlouil se s matkou
i s díttem a šel se vyspat do svého mláde-
neckého bytu.

Cenzino dít byla holika, silná a zdravá.
Jií byl velmi zaujat všemi tmi pípravami,
rozrušivým prbhem porodu, obdivuhodnou
silou ženy v utrpení, radostí matinou, ma-
likostí novorozente i jeho kikem. Zase
pišel do styku s ním, co dosud neznal a

co jej poutalo svou zvláštnosti a složitostí

A k Cenzi byl pimknut ješt více tím veleb-

ným kouzlem, jež obestírá od poátku lid-

ského pokolení mladou rodiku, tou vzneše-

ností samice, jež zachovává rod, tím tajemným
poutem, jež jímá otce, tím soucitem nad utr-

pením, jehož byl pvodcem a tou hlubokou
pudovou vdností za dít, která vzájemn
prolíná, sbližuje a váže duše rodi . . .

Te byl Jií opravdu šasten. Jak hloup
žil díve, myslil si. Jako zvíe a uvdomil, že

nebyl ani lovkem. Nebo tehda v nm ješt
dímaly nejsilnjší a prvotní náklonností a city

lovka a muže. Takhle mohl být šasten již

dávno. Že ho to jen nenapadlo díve . . .

!

A jásal v tom slavném a povznášejícím a roz-

koše plném vdomí, že te žije pro nkoho,
že pracuje pro nkoho, kdo ho má rád, zeje
tvrcem Cenzina štstí a milovaným mužem
a otcem jejich dítte ! . . . Život byl by dal

za Cenzi i malikou Elis ! . . .

Když nastalo za krátko léto a Cenzi byla

ješt slabá a bledá, poslal ji k píbuzným do
vsi, as pl hodiny od jižního konce Starnber-

ského jezera a platil na ni. Cenzi se tam vi-
hled zotavovala a dít rostlo jako z vody.

Jií jezdil za nimi po kole nebo po dráze.

Hned v sobotu veer a pijíždl zpátky v ne-

dli pozd k plnoci. Ze vsi chodili na pro-

cházky k jezeru, do .Seeshauptu. Dívali se jak

plují nádherné, bohat zlacené parníky a na
nich cizí panstvo: typití Angliané a ošun-

tlí lodenoví turisté nmetí s komickým
pytlem na zádech, jak nespoetné plachetní

lodiky jako velicí bílí ptáci brázdí modroze-
lenou hladinu širého jezera, jež se vlnilo do
dálky k severu jako moe. Za sebou vídali

v dálce jasn se rýsující vrcholy bavorských
.Alp a Jií ukazoval a jmenoval jednotlivé hory,

zejména Zugspitze, kam také vylezl pedloni
o svátcích, zatím co Cenzi vyprávla mu le-

gendu o nešastném králi Ludvíkovi, miláku
Bavor, jejž v jezee utopili zlí lidé. A v po-

dání Cenzin rostla historie o snivém suve-

rénu v mlhavé obrysy pohádky z dávných,
pradávných as a Jiímu se zdálo, jakoby
naslouchal nejkrásnjší básni . . .

VIII.

Za onoho asu, kdy byl Jiii tak šastný,
veselý a zamilovaný a následkem toho hovor-

njší, družnjší a pístupnjší než býval díve,

sešel se jednoho dne v hospod s neznámým
chlapíkem. Pivo bylo dobré a sládlo na pate
jako ei tohoto mluvky. Jií se mu svil, jak
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vášniv rád jezdí na kole. Milý hovorka vpadl

mu hned do noty. Mluvil jako odborník a

s obyejných kol svedl e byste na moto-
cykly, které již asto zadráždily Jiíka, když
vidl, jak divoce uhánjí po hladkých dev-
ných i asfaltovaných dlažbách mnichovských
ulic. A venku na silnici bodlo ho to vždycky,
když jej pedjel jezdec na stroji a v okamžiku
zmizel v kotouích prachu v dálce. Jak po-

malu jelo se mu na kole, a šlapal sebe /íc

A nkolikrát již pocítil nutkavou tužbu koupit

si takový zázraný stroj.

Proto jen hltal výklady svého spoleníka,

který ho brzy pesvdil o nesmírných výho-
dách motocyklu a o jeho smšné láci. A z me-
dového mluvky vyklubal se agent velké tirmy

v okamžiku, kdy v Jiím uzrála jeho tužba

v rozhodnutí, že si opatí takový stroj, na
nmž by opravdu lítal s vtrem o závod . . .

Agent ho již nepustil.

— Tch nkolik set marek. To je to nej-

menší. Mám ješt slušné peníze ve spoiteln,
ekl si, a již te málo ukládal, co ml Cenzi

a dít. Ale váše cyklisty držela ho tak pevn,
že by byl obtoval i poslední.

Ve dvou dnech byl vlastníkem mohutného,
frkajícího a páchnoucího stroje a za nedlouho
dostal úadní svolení k jízd po ulici. Brzy
uvykl na rozilující hluk a dusání stroje. Už
ani neslyšel ten pekelný hluk a poínal po-

znávati závratnou svdnost té šílené jízdy.

Jak zdlouhavá a namáhavá byla mu te jízda

na obyejném kole! Zamiloval se do svého
stroje a v duchu byl vden náhod, jež mu
pivedla do cesty onoho mluvku a s ním nco
tak milého a obdivu hodného, jako je ten

stroj.

Usmyslil si, že Cenzi nic neekne a že ji

pekvapí. Nejbližší nedli jel k ní po dráze.

Toho dne byli šastnjší než kdy jindy. Byl

bájený srpnový den. Zlatý svit slunce, jež

záilo hýiv s istého blankytu nebe, padal

až do jejich duší a kouzlil v nich blaženství

ráje. Stulili se k sob na zahrad a v nmém
pocitu štstí dívali se na dcko, jež házelo

vesele rukama proti paprskm slunce, které

je dráždily pronikajíce haluzemi strom.
Jií byl tak uchvácen tmito pocity i po-

hledem na dít, že objal Cenzi a ekl jí -.

— V^, holka, já t mám opravdu tolik

rád . . .

A to znamenalo mnoho. To bylo snad po-

prvé, co jeho duše rozhoela až k takovému
pímému vyznání a projevu cit, jež ho pe-
plovaly. Byla v tom celá jeho duše, istá,

silná a neskonené oddaná, jež rozkvetla pozd
v podletí jeho života, aby vydala tím vzác-

njší kvty i plody . . .

Celý týden tšil se na nejbližší nedli jako

dít a nemohl se ji dokati. Chtl být zas

tak šasten a pak chtl pijeti na svém novém
stroji, o nmž Cenzi nemla dosud tušení.

Konen nadešla sobota.

Byl slunný letní podveer, když vyjíždl
z msta k Cenzi a svému dítti. Slunce stálo

ješt vysoko. Ó, jak se tšil I Koupil hraku
i mlsek pro dít a potraviny pro Cenzi a sebe.

Vše dkladn zabalil a pipevnil, vyistil a vy-

leštil stroj, utáhl a prohlédl všecky šrouby,

ložiska a ventily, naplnil nádržku benzínem,
vyhoupl se do sedla a vyjel . . .

Z poátku musil jeti v ulicích jen voln.
Ale jakmile byl za mstem, pustil stroj na celý

bh. Hnal ku pedu jako uragan v ruské stepi.

Ale rychleji letla jeho touha vstíc dvma
tvorm, kteí ho milovali a ekali, s nimiž byl

sepjat dvma nejpevnjšími svazky, otectvím

a láskou. Bylo mu jako princi, jenž jede za

nevstou, bylo mu jako generálu, který v ele
vojsk svých žene se k vítznému rozmachu . .

.

Rozkoš jízdy stoupala a unášela ho. Byl

už v šírém kraji. Jeho myšlenky jen letly.

Vidl ped sebou celý svj pomr k Cenzi a

prožíval znova všecka jeho období. První se-

známení, jejích procházkJ^ její vzdání se, jež

bylo tak ušlechtilé a plné sladké, cudné nhy,
narození dítte a pak ten blahý život nynjší.

Vzpomnl si, jak jednou vzal do náruí Cenzi

i s díttem a choval je práv tak jako Cenzi

dít. A tu poslední nedle, bože 1 — až mu
šla hlava kolem z toho štstí . . .

Ale dál už nemohl ... Co mže pijít ješt
nyní? Co pijde za týden, za rok? . . . Vzpa-

matoval se ze svého opojení ... V té nebeské

písni štstí scházel ješt jeden tón, ješt zá-

vr . . . Pocítil to jasn a hledal ten tón . . .

Cenzi je matkou jeho dítte. Má ji tak rád . . .

Ona zase jej. Ale Cenzi není — jeho ženou.

Snad brzy budou mít druhé dít a nejsou do-

sud svojí . . . Vidl najednou jasn ; Vyšlehni

lidé, kteí se milují, vezmou se, když mají

dti . . . Tak to má být . . . Manželství, ro-

dinný krb si založí takoví lidé . . . Jdou ped
úad, ped Boží oltá, slibují si vrnost a spo-

jují se na vky. Jejich pomr se stvrzuje a

posvcuje. Každý kesan tak iní ... Já jsem
také kesan . . . Provalily se v nm nábo-

ženské principy, v nichž byl doma vychován.

Vždy je to vlastn hích, takový pomr . . .

.A již ro tlo v nm rozhodnutí, že se s Cenzi

ožení . . . Kdyby na Bh seslal trest za jeho

híchy. Vždy už léta nebyl v kostele, ne-

chodil ke zpovdi ... V ovzduší svého života

zapomnl na své náboženské povinnosti. Ne-

vidl píkladu ve svém okolí. Dlníci necho-

dili do kostela. Žil tak spravedliv, nebyl si

vdom híchu . . . .Ale te se ulekl. Ano, to

byl hích, že do kostela nechodil, a nejvtší

hích, že si Cenzi dosud nevzal. Což kdyby
se mu stalo neštstí, kdyby se zmrzail nebo
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— což by bylo také možno — roznemohl a

zemel ? . . . Cenzi by nedostala ani ty jeho

peníze, které má uloženy. Jeho milovaná Cenzi
a to dít zlaté, co by si poaly . . .

Srdce se mu rozbušilo tmito dsnými mož-
nostmi . . . Hrza ho schvátiia . . . Ožení se

s Cenzi, hned, v nejkratší dob. Hned pozítí

najme bj't, opal,' listiny, všecko vyjedná . . .

Toto rozhodnutí ho zase utišilo. Radost se

vrátila do jeho srdce. Te teprve poznával,

že Cenzi na to poád ekala. Ona mu nic

neekla, ale asto se nafi dívala mlky a

smutn . . . ."^no, to íkaly její smutné oi, to

byla ta nmá otázka, jež se stále vracela.

Také minulou nedli, když byl tak blažen,

zahlédl v její oích tuto otázku, .^le nevšiml
si jí, byl jako opojen . . .

Te však zajásal. To bude to nejskvostnjší
pekvapení, to bude pro ni ten nejvzácnjší
dárek ! Jak bude šastna, až jí ekne, že si ji

vezme. A zase se tšil, ješt víc než prve . . .

Stroj letl poád ku pedu závratnou rych-

lostí po rovné silnici. Jií picházel do ohn.
Vidl již vše jasn ped sebou. Cenzi zulíbá

ho a dá mu svou vdnost na jevo takovou
nhou a vroucností, jako nikdy dosud . . .

Pak se vrátí. Najme byt, koupí hezký nábytek,

všecko vyšoí, nebude šetit penz . . . Pak
Cenzi pivede z venkova do msta a uvede
ji do nové domácnosti. Pokoj s kuchyní jako

klícka . . . ."Xno . . . Pak pjdou na úad a
píští nedli do kostela. Takové štstí si ne-

dovedl dosud pedstavit . . . Vidl již Cenzi
v bílých šatech, šastnou a záící . . . Vejdou
do šerého kostela, do nhož padají zlaté pa-

pisky slunce. Za pimi známi a jeho pán ve

fraku a s ádem. U oltáe eká knz ve zlatém

ornáte. Oni pokleknou, varhany zazni nejjem-

njšími tóny, knz poíná se modlit. Kdyby
to tak vidla jeho stará matika! . . . Cenzi
slzí, a také on cítí slzu v oku . . . Chce vy-

kiknout štstím . . .

V tom okamžiku zahnula se cesta prudce
a srázn do leva. V závratné rychlosti vjel

Jií na jeden z kamen, jimiž vrouben okraj

silnice. Je vyhozen ze sedla a letí vysokým
obloukem nad kamenitým srázem . . . Vykikl
ne štstím, ale hrzou smrti. Dopadl hlavou

na ostrý kámen. V nkolika minutách skonal.

Cenzi ekala tu sobotu marn na svého
Žorže. Malá Elis plakala a Cenzi bylo také

do pláe.
A když pak z novin i v krám závodu,

jehož pán nesmírn želel tragické ztráty svého
nejlepšího chasníka, dovdly se sousedky
o smrti Jiího, íkaly

:

— Je to neštstí, takový mladý, hezký lovk.
.'\le ješt štstí, že byl svobodný. Aspofi pro

nho nepláe žena a dti . . .

KAREL KLOSTERMANN:

Mlhy na Blatech.
Román,

(Pokradováni.)

rosím vás, táto, vy mlte!
emu pak vy rozumíte? —
Takový lovk, jako tuhle

pantáta Potužák. mže vdát

dceru za každého pána!
Tomu rozumím já! Jen
trošku otesat, ohoblovat,

suk zbavit !
— to je vše,

eho je teba. Mrzelo m
ku píkladu, když jsem se

jí nabídl, že pjdu s ní,

div že mi nevypezdla

!

Pece nebylo teba se za mne stydt ! Vypa-
dám snad jako njaký pobuda nebo syák

'

— Nechci se vynášet, ale se mnou si mže
promluvit a prošpacirovat každá sleinka z m-
sta ! Ml byste vidt, jak se ve Vídni . , .«

ona m odbila,

Všecky tyto ei se Potužáka dotýkaly velmi

nepíjemn ; pes to poslouchal dosti klidn —
avšak poslední slova uinila konec jeho trp-

livosti.

»Na tohle poslouchám?* perušil výklady

mladíkovy, »špaciruj si ve Vídni se sleinkami,

s kterými se ti libí ' Má holka není slena a

také se za slenu nehodí. Nevím, co jste spolu

mli, ale, nestála-li o tvj prvod, uvážila, zdá

se, že's pro ni píliš velkým pánem a za to

ji, venkoncem, nebudu kárat. Pišel jsem k vám,
abych promluvil s tvým otcem o vážných
vcech, ale nikoli, abych poslouchal tvoje zby-

tené pochlubování a pouování.*

Ferda chtl odpovdti, než, vida zraky Po-

tužákovj', jež tém zlostn se na upíraly
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pocítil, že statnému sedláku ncimponuje, a

sklopil bezdky oi.

»Nu, nechtl jsem vás urazit, pantáto,- za-

koktal velmi krotce, tém skroušené. >To
víte, e se povídá . . .«

»Dy( je dobe, chlape! O urážce tu není

ei ; ale pouování si ponech ! to víš, mne už
nepedláš. Jsi-li hrdým na svijj stav, jsem já

zase hrdým na svj ! ek\ bych ti jenom,

abys nezapomnl, z jakého hnízda's vylítl. •"

>.A kde pak?« ujala se slova Krušná. »To
to, aby zapomnl ! On byl vždycky v poádku,
nejmenšího se mu nemže vyíst. To víte,

náš zlatý kmote, je dosud mladý a moc, tuze

moc už vidl ve svt, a my jsme tu hloupí,

za pecí sedáme, tak on nkdy si tak mysli.

že nám musí íci, jak všecko vypadá v tom
velkém svt . . .«

»Však Jouza se nepohnvá,« pravil Krušné],

• však Jouza ví, co si pomyslit o mládí. Celý

svt kdyby lovk sblial, druhého Jouzy ne-

najde.'

Hovor se pak dostal do jiných kolej; mu-
žové se rozpovídali zase o svých záležitostech

a Ferda, jenž se o tyto nezajímal, odsedí od
stolu a vypravoval jen už matce, která sledo-

vala jeho výklady s hrdým nadšením. Dostala

se k slovu jen tu a tam a pak nejspíše za-

svcovala syna do pohnutek návštvy Potužá-

kovy, pi emž mluvila šeptem. Potužák, jenž

se o jejich rozmluvu nestaral, zaslechl jen

ob as slova jako: »Rozdlit se to má!« . . .

»Kdo ví, budou-li srozumni.* . . . »Je to kíž!
kterak já potom ty husy odchovám!" . . .

A zase Ferda: »Pro mne ! mn je to jedno !« . . .

•Dobytí nemoci že se roznášejí? — to je

možná!* . . . »Cojemi do Blat? to bych vdl,
na myslit ve Vídni !< . . .

Sedli k obdu potom — všichni spolen.
Staí, Ferda, ti dvata i ele, jen že pro

Ferdu a pro Potužáka pipravili zvláštní mísu,

vaenou slepici v bílé omáce.
Nejstarší syn Jakub neobdval s nimi; ne-

bylo ho doma, formanil v knížecích lesích.

»Na to?« bránil se Potužák; »pece víte,

že jsem sedlák. Jen dejte krupicovou kaši, je

mi milejší . . .«

Nepipustili.

•Host jako vás nemáme každý den,* do-

mlouvala selka. »Spatn dost vás uctíváme
Kdybychom se byli nadálí, bylí bychom po-

slali do Zlivi pro maso. Vezmte za vdk,
kmotíku!«
A Ferda, jenž se zatím zase trochu vzpa-

matoval z lekce, které se mu dostalo:

»To by tak bylo, pohostit pantátu krupi-

covou kaší! Jen jim ji ponechte, kmote! Což
pak myslíte, že já bych ji jedl? Já, jak bych
neml masa, od stolu bych vstal ! asy mi-

nuly, kde jsem si nabíjel žaludek tímhle

škrobem. To máma dobe ví, ani by jí nena-

padlo, krmit m jejich stravou. lovk pi-

vykl jiným vcem . . .*

»Ba, ba,« potvrdila hospodyn, »z tch
chlapc by mi žádný nevzal do úst kaši nebo
placky nebo brambory s mlékem. Nu arci

:

odvyiíli, nesmíme se divit! .Ani postu mi ne-

chtjí zachovávat. Jak tu byl o Velkonocích

Josef, velký kíž jsem mla. O rybu jsem se

musela postarat*

»0 rybu?« vydrala se e Potužákovi, jehož

slova selina se velice nemile dotkla, »o rybu,

povídáte, jste se mu postarala? Nu, té by
u mne nedostal, kdyby byl knížetem pánem,
ani v obyejný, ani v postní den ! Já bych mu
dal rybu ! Co já jím, moje dti mohou jíst

taky.«

->To bych ekl !« vmísil se Krušnej. >Tak
je to i ! Ale pomoz si, Jouzo ! Mí synové jsou

samí milostpaní ! Pro n je jenom maso, káva,

smetana, máslo ! Už ani o buchtu, nebo kolá
nestojí . . .«

»Vy toho tak namluvíte!* osopil se Ferda

na otce ; »kdybyste mlel, dobe byste udlal.

emu pak vy rozumíte !*

•Je to pravda!* ozvala se selka. »Dobe
bys udlal, kdybys mlel a svých rozum si

ponechal. Kdybys ty musel žít v mst, jedl

bys taky maso! Potom se divíš, když nemají

lásky k tob, když jim ani toho kousku masa
nepeješ !<

Obrátila se pak ku Potužákovi

:

•Jen jezte, kmote, a nedbejte jeho eí!
Kdybych vás mohla uctít, jak si vás vážím,

nejlepším na svt bych vás vyastovala. Že

synm dám, eho si pejou, tomu vy se diviti

nebudete, vy jste moudrý. Kdyby vy jste ml
dti v cizin, taky byste jim pál, když by

k vám pišli návštvou. Myslil byste si, že

aspo budou pamatovat na domov a na ro-

die, až tch už nebude, vždy jsou v cizin

jako sirotci.*

Dojala se vlastními slovy, laskavým hla-

sem, jakoby bojovala s pláem, zakonila

svou e. Ferda se nejevil nijak dojatým.

»Snad by se vám nechtlo do breení,

mámo!* pravil úsmšn. »Takhle to neberte.

Vc je prost tahle: lovk pijde doni a

chce žít, jak si navykl. Chci maso, tož se

mi ho musí dostat. Nevidím, co by v tom

bylo ku plái. eknte : nemam ho, nedostaneš

ho — dobe, seberu se a jdu, odkud jsem

pišel! - Tuhle slepici jste si taky mohla

nechat, je tuhá jako staré praštnky. Ostatn

:

jsem já njaká šestinedlka. že mi dáváte sle-

pici? Pro Josefa jste mla rybu hned, když ji

chtl. Víte co? Chci ji taky! Zítra a mi ji

dáte!*

»Ale, dít mé zlaté, kde pak bych ji vzala? ...«
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• Povídejte jinému, že nevíte odkud ji vzít!

Ve Zliv! je celá kumpanie rybá ; teba pouze
poslat k Pavlíkovi košíkái, ten vám jich prodá
tebas kopu !

<

» Kradených !« vyrazil ze sebe Potužák, ne-

moha déle zdržeti své nevle.
»Vy na to divné pohlížíte, kmote !« Ferda

se obrátil k Potužákovi, chytaje se jeho slova.

>Kdo pak je krade? snad my? Co je nám do
toho, odkud Pavlíek si jich opatil ! My mu
je poctiv zaplatíme «

Potužák položil vidliku a nž, zmil si

naped mladíka zrakem plným pohrdání, pak
obrátil oi na Krušného, jenž, styd se do
duše za zpupnou nestoudnost svého syna,

sedl na svém míst všecek schoulen a omráen,
a dl s drazem :

• Pavlíek nemá rybník a eku pachto-

vanou taky nemá a pece prodává ryby. Je

tedy na dlani, že je krade. Kdo je ku-
puje od nho, podporuje zlodje a sám do
zlodje daleko nemá To patí tob, ty kluku
furiantská, nabubilá! — A tob, Jakube,
eknu zase tohle: Je mi t líto, ale, co máš,
jsi si zasloužil, proto že neumíš udržet kázn
doma ! Zpupnost a prostopášnost tvých dtí
t vyvrátí z koene. Budeš se dít a plahoít,
ale konec neodvrátíš : jako žebrák odejdeš ze
statku a z tvých syn ani jeden ti neposkytne
útulku. Nemám více, co bych s vámi mluvil.

Mjte se tu di^be, mžete-li!*
Vstal, odstril vedle sebe sedícího Ferdu,

chopil klobouk, jenž visel na skobce u okna
podle nho, a zamil pádnými kroky ke dve-
m, jimiž vyšel díve, než se vzpamatovali
z leknutí, jež jeho slova vyvolala.

Jouzo, prosím t !« volal za nim Krušnej.
Slyšel hlas, pecházeje jizbou, ale nestanul,
a úpnlivé bylo volání a k srdci bodalo, jako
by slyšel tonoucího, jenž pivolává pomoc.
Pak, jda zápražím, neslyšel už leda vavu
hlas, z nhož vynikalo veštní selino.
Uhánl ze dvoi'a, z Pašic V3'šel, kráeje

známou cestou k Plástovicm Bylo kolem
jedné hodiny s poledne, v dob tedy asi, kdy
opodál nho se odehrál na Blatech dsný vý-

stup mezi jeho dcerou Apolenou, knížecím
pšákem a Vojtou, a kdy mlhy nejhustji
kroužily nad širým rovným krajem. Vystupo-
valy tyto šedé, vše zastírající chmury i z \'o-

lešku rybníka, v hustých chuchvalcích se va-

lily k Blatm, nad nimiž ležely jiné šedé
spousty. Jeho oi nepostehly ani hladiny
rybníka ani zeleného pažitu, pouze v nej-

bližší blízkosti vystupovaly ze šera, na-
polo jím pohlceny, smutné zvlhlé polní lány,

nad nimiž se neklenulo žádné nebe, toliko

šedé, syré stíny peletovaly, a jednotvárný
okraj rybníku, sítím a osticí porostlý, jakýs
písitý suchopar, prostoupený na nesetných
místech rmutnými kalužinami, jež trsy rz-
ných skípin lemovaly. Nesmírná tesknota

tryskala ze všeho kraje, všem pedmtm se

sdílela, na srdce tichého chodce padala . . .

Potužák šel a šel, nevda sám, kam by za-

mil. Ujíždly nohy po slizkém, rozmoeném
povrchu jilovité cesty, misty hluboko se do
hlíny boily. Odcházeje od Krušných, po-

dal se, ustoupil spravedlivému hnvu, když
slyšel zpupnoue Ferdovu. Zdálo se mu, že by
bylo híchem, prodlíti v rodin, v níž se uplat-

iovaly zásady, píící se naprosto jeho ná-

zorm o mravnosti a estnosti. Nenávidl z té

duše drzé, vyzývavé furiantství vbec, dvoj-

násob ovšem, jevilo-li se v eech a konání
mladého lovka, zapomínajícího na úctu vi
staršímu. Neúcta, ba, pímé opovrhování, které

jevil ^erda vi svému starému otci, pobuo-
valo jej, a co si mysliti o otci, jenž nechal

vci dospti do tchto konc! . . . Vru, vdl,
že, by i jen nepímo, sou poddajností a sla-

bostí, Krušnej špatn vychovával svoje dti,

ale že starý jeho kamarád pozbyl do této míry
už své autority, tomu, a lidé leccos takového
už mluvili, pece pikládati víry se bránil.

Nyní vidl, že lidé mli pravdu . . .

A šel a šel. Dom se mu nezdalo : byl by
musel mluvit, sdlit se, a k tomu neml chuti.

Sám nevda, zahnul v právo do polí, po me-
zích se potloukal, brouzdaje se blátem. A jak

teskno i mrano vkol nho, soustrast se mu
vkradla do duše, hnv pemohla . . .

Ubohý Jakub ! Takovou velkou, nelíenou
radost ml z jeho návštvy ! takové nevý-

slovné štstí zelo z jeho rozbrázdného, usta-

raného oblieje, když uslyšel, že by on —
Potužák — po pípad dal svou dceru jeho

nejstaršímu! ... A jak byl zdrcen, jaký zou-
falý bol se zrcadlil v jeho plachých oích,
když po ei synov Potužák odcházel ! Ba,

zachytil ho, tento nevýslovn zoufalý po-

hled! . . . (Pokraování. 1
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PRAHA VERA A DNES.
Vzpomínky a kresby nkolika autor.

XI. STUDENTI.

Picházívají plnými proudy, nejastji v krátkých,

obnošených spodcích, kabátech valn opote-

bovaných, plných stop laciného krejovství. Kapsy
jsou naditý navštívenkami, doporuujícími listy a

adresami. Vlasy na sucho sesané neustále

sbíhají do ela starostmi a úzkostným oeká-
váním biovaného, chytré oi tkají po ulicích

velikého msta, o kterém tolik již byli slyšeli

a etli, a do nhož si jdou nyní pro budoucnost.

Tak putuji od nepamti z venkova nejzdra-

vjši mladé mozky do Prahy.

eský student stále ješt v nepomrné pe-
vaze je synem chudých rodi. Akoli se

hmotné pomry u nás v posledním ticítiletí

znan zlepšily, pece jenom eský student

z pravidla není žádným mazánkem paní Štstny.
Proto je v eské inteligenci stále tolik zdravé

demokratinosti ; kde se blýská njaké pozlátko

odlišující vypinavosti, pozná každý hned, že je to

jen pozlátko.

Ale již nechodí jen synkové do Prahy za štstím

k oltái vd. Rok od roku houstnou v tomto pro-

cessí postavy díví. Co bývalo jindy privilejem

mužské mládeže, o to dnes již se dlivají také

bystrá dvátka. Do vyšší díví školy jest sice již

od šedesátých let z venkovských statk, dvorc,
2 dom malomstských kapacit a z byt úednické
inteligence cesta ušlapaná — ale nyní putují také

z chaloupek, nuzných dílen emeslnických, z laci-

ných byt malomstských uliek a z vysokých
pater inžovních kasáren ilá dvátka ssát vdu
do pražských uiliš.

Budou z nich uitelky, úednice, obchodní po-

mocnice, kresliky, úetni, virtuosky, vychovatelky
— nkterá z tisíce dosáhne akademického posv-
cení, jiná bude professorkou, ta neb ona umlkyní.
Poteby jejich jsou tak skrovný. Tsný pokojík

á^.

v písteší, alkovna tmavého pízemk staí za úkryt

— starou židli a rozviklaným stolekem vymže
v nejhorším pípad njaké chudé píbuzenstvo,

v zastrené ulici objevené. Kondicemi rozjasní se

rubrika píjmu v chudém rozpotu, a je-li zle —
utáhne se emen. Jak se studující dvátko dovede

uskrovnit, neuví, kdo se nepesvdil.
Za dva, ti msíce skoápka venkovská s vel-

kých student a dosplejších studentek však již

spadá. Pražské ulice jsou velikými zrcadly

vkusu. Co tžké ruce venkovské švadleny

a shrbeného krejíe v kraji stihly do nefo-

remná — to se nenáhle pizpsobuje velkému

mstu. Laciná tretka na klobouek, njaký
steh v suknici — za babku získaný svrchníek
v bazarových krámech — nkolik stih frisér-

ských nžek, stužka do kštice — a z ven-

kovské holiny, z dalamánka s udivenýma
oima je bujará, svižná postavika.

Za nkolik dalších msíc boí již milá

mládež svty. Ve studentských spolcích se tak

lehce kácejí trny, co bylo vera peteno, to

dnes chrli ústa výmluvná — v kavárnách tolik

novin, obrázk, v ítárnách tlusté

folianty — z toho vydestilován rychle

názor svtový. Svte: takto se musíš

toit, chceš-li dosíci milosti našeho

souhlasu

!

Nechceš ? Tož t skropíme luavkou
své kritiky. Všechna výbojnost mládí,

otevenost myšlení, nehledanost vý-

razu, síla temperamentu, zápal mozku
pro to, ím vera byl sám vznicen,

prošlehává nyní ei v spolcích,

úvahy v listech, kterých si studenti

nyní tolik tak snadno založí a tolik

tak snadno ubiji.

Vše má být jiné! Politika ve Vídni

i na radnici, literatura, umní, správa

veejná, církev, národ, státy — celý

svt. Za dojmem hned úsudek —
a jak ostrý úsudek. Nikomu se pardon
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nedává, nikomu námitky nedovolují. Kdo cekne,

do toho hned voji vozejku s kopce rozjetého.

To nejsou zlé úkazy. Je lépe, když to v mládeži

ve a klokotá, když je muena pochybami a dráž-

dna k pronášení svtoborných náhled, než když

se opíjí alkoholem v dusných pivovarských taver-

nách, vymrskává kartami z hlavy soudnost anebo

všechen volný as zabíjí nemírným sportem.

Dnes je eské studentstvo prolnuto kritickým pes-

simismem. Je jiný duch v nm než býval. V še-

desátých letech byl pln národního chauvinismu.

Podbradky, péra, klobouky se šrami, polské

spodky ve vysokých holeních k tomuto zápalu tak

dobe pilehaly.

Tatíci doma plakali tehdy radostí, když etli, že

jejich studující synkové tyráky vybili okna nme-
ckého kasina, tou dobou v Široké ulici umístného.

Všechny národní prvody a vlastenecky rozjaené

slavnosti podnikali neb alespo nejúinnji podpo-

rovali studenti.

V sedmdesátých letech vrhli se na politiku.

Studenti byli armádou, která tvoila reservu vášniv

se potírajících otc. Re?ervu, která tak asto

vbhla do pedních ad. Kdo se alespo jednou

s policii nepoškorpil, byl sketou.

V osmdesátých letech padlo heslo o kultm i

práci mezi lidem. Studentské spolky — bylo jich

jak mušek nad stojatou vodou — zakládaly knihovny,

poádaly pednášky, debatní veery, divadlo hrály,

agitovaly pro odbyt knih.

V posledním desítiletí uplynulého století vzalo

studentstvo do ruky kritické nože.

Všecko — všeciko musilo na jejich operaní

stoly. Politika, autoi, divadlo, ženská otázka, man-

želské vztahy, samospráva, školství, pomry v Rusku,

eská minulost a pítomnost, politika Anglie, umní
za moem — a ze všeho tekla krev. Nejvíce ovšem

z vcí nejbližších.

Tatínkové tu a tam lomili rukama. Synkové jim

káceli nejmilejší autority, plašili historické sny,

z politického vyznání víry tropili si šašky, por-

tréty oblíbených autor všeli k podlaze, tanili na

místech, kudy bylo zvykem chodit se smeknutým
kloboukem. A co horšího:

neputovali na národní tá-

bory s kokardami, smáli

se vlasteneckým prvo-
dm, o všem, co bylo ot-

cm tak sváto, mluvili

s neuvitelnou ironií —
ani stopy po podbrad-
kách a trikoloe. I domov
jim byl tak smšn úzkou

kotlinkou . . .

No — už se také tyto

napnné vlny slehly. Ale

narodilo se v tchto bou-
ných asech mnoho do-

brého v našem studentstvu.

Jádro jeho všímá si nyní

stízliv obzor za horama — uí se jazykm —
odborn se vzdlává — te a studuje.

Tito lidé nebudou výbory anekdotáskýcli kroužk
v eských mstech, až se tam usadí jako doktoi,

professoi a úedníci — ti nebudou hledat v besed

u šístky rovnováhu duše — nebudou bránit pí-

stupu erstvého povtí do samosprávy — ti povdí

spoluobanm vice, než co vyetli vera a dnes

z politického svého orgánu.

Milují prý dnešní studenti více cizinu než domov,

protože je u nás všechno menši, chudší, prostší

a jednodušší než v zemích, o nichž tou a do

nichž studiem konají kouzelné výlety. Ach — to

jsou jenom na záletu v svdném náruí nevrné

krasavice, která mluví k jejich smyslm a ne k je-

jich srdci. Ale kdo se napil polibk nádherné ci-

zinky — vráti se tak rád se srdcem tlukoucim,

s oima uslzenýma a s hlavou stízhvou v objeti

dobré eské maminky, které íkáme vlast. Má
záplatovanou zástru, mozolné ruce, vrásitou tvá,

skoro nic v chudém kapsái — ale je to mamimka I

— O studenty

chudé starají se

dnes dobí lidé

rzným zpsobem.
Levné byty, obdy,
podpory v nemo-

cech, nabídky kon-

dic — vše je nyní

opatováno spole-

hlivými organisa-

cemi. Snadno se

studentu otevírá

vstup do knihoven,

museí, výstav í-

táren, galerií, kon-

cert a zábav. N-
kolik let v Praze,

5.^2
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je arovnou koupelí — kdj se nebrodí v tchto

asech loužemi, vstupuje do života dobe pipraven

a moráln silen.

Že studenti ncJlají dnes již to, na se drive venkov

tžíval, není chybou. Na venku také zatim vyrostli

a mohou si nyní pestrou stafaž svých prvod,
koení žádaného tveráctví, šantanové kuplety, anek-

doty a sólové výstupy opatiti již z vlastních zásob.

Jen když se nám studenti vzdlávají.

V stízlivosti a zdrželivosti naší mládeže, která

tak asto bývá pokládána za hrdopyšství, je vru
vice ceny než bývalo v dovádní, které se jindy

pokládalo za hlavní píznak akademické jarosti.

Student a studentka žijí v Praze v milém ka-

marádství ; babiky a tetiky by nad ním spráskly

ruce nad hlavou. Ale mladí mazánkové vdy jsou

prosti vší divadelní barvitosti. Skoro až koketují

s pipodobováním se vnjšku prostých oban —
ale líbí se na tch postavikách každému znalci

eského života výraz sebevdo;iii, kterého stále ješt

u nás je tak bolestný nedostatek. Fis.

Z u2íomm ziUQTO

-^ eskj' katalog bibliograrický. Známý stesk

že literatura naše, rozrstající v nkterých smrech
kvantitativn v záhony velikosti zcela úctyhodné,

postrádá ádného slovníku knihopisného, stává se

co den živjším a hlasitjším. Není pehledu, jehož

je teba každému, kdo musí znáti literaturu svého

oboru, aby se udržel na výši doby. Ponvadž usta-

novení tiskového zákona o povinných výtiscích pro

universitní knihovnu v Praze platí pouze pro Cechy,

neposkytuje spolehlivého pehledu ani nejvtší naše

knihovna. Co vyšlo na Morav a za hranicemi, musí

býti kupováno, a že pi nedostatené státní dotaci

a nmecké správ knihovny vznikají mezery velmi

citelné, je pochopitelno. Doetli jsme se teprve ne-

dávno veejných stížností na neúplnost bohemik

v této bibliotéce. Tak je v Praze Mimopražským
vdeckým a literárním interessentm nezbývá než

asopis a knihkupec. To jsou ovšem zídla velmi

nespolehlivá, uváží-lí se, že asopisy registruji zpra-

vidla jen to, co jim nakladatel pošle a že je fysi-

ckou nemožností, aby knihkupec nosil bibliogra-

fický katalog v hlav. Za nkolik let nahromadí

se desítky tisíc titul — kdo by tento materiál

mohl obsáhnout pamti, kdyby i šastnou náhodou

do ruky dostal všecko, co bylo vydáno ?

Knihkupec je tedy nucen zaizovati vlastní se-

znam lístkový, který zstává ovšem vždycky ne-

úplným a nedostaujícím. Co tu zmaeno práce,

co vyplýtváno asu! Kolik literát pracovalo na

díle, které ped nimi již bylo vykonáno.

Dosavadní pokusy o eský knihopis se nezda-

ily.

Spolek eskoslovanských knihkupeckých úetních

v ideálním, ale nepraktickém nadšení ujal se ped
lety vci a lenové jeho po celodenní, vysilující

práci v závodech beze vší náhrady sestavovali ka-

talog, jejž pak spolek se znanými obtmi hmot-

nými vydával.

Zaníceni pro dobrou vc, nelitovali skromní pra-

covníci námahy ani penz a v program svého díla

pojali i literatury slovanských národ ostatních,

vyjímajíce jenom velikou literaturu ruskou. Vydali

pt roník, naež vyerpáni hmotn a trpce zkla-

máni smutnými výsledky, zavinnými neteností,

s jakou snažení jejich se setkalo, nechali práce.

Teprve po osmi letech, omezivše program na lite-

raturu eskou, zaali znova.

Tentokráte vydali roník devt — a zase pe-
stali, pes to, že dostalo se jim subvence korpo-

rací knihkupeckých i eské akademie. Podpory

ty nestaily. Za léta 1882— 1888 není literatura

eská vbec katalogisována, od roku 1898 je se-

znam v rukopise, o jehož vydání se jedná.

Ale komu prospje bibliografie, vydávaná po

deseti letech? Je teba udržovati krok s dobou, co

vydáno ped desetiletím z veliké ásti pozbývá prak-

tické ceny.

Jak zjednati nápravu ? Chyba je v tom : vci

ujali se knihkupetí úetní, od nichž byla práce

sice pijata, ale jimž mimo nkolika stovkových

podpor ani hmotn ani mravn nijak pomoženo

nebylo. Le nikdo nemá práva, žádati tyto nesmírné,

nikdy neocenné a vbec neocenitelné obti od

píslušník obchodu knižního — hospodásky i soci-

áln nejslabších, kteí pirozen a zcela právem

docházejí poznání, že jsou pro n sociální a vzdla-

vatelské úkoly mnohem bližší a naléhavjší, než

sestavování a vydávání slovník knihopisných, jež

by mlo býti daleko spíše starostí initel jiných.

Bylo by tedy nejsprávnjší, kdyby se Spolek

knihkupeckých úetních vydávání bibliografických

seznam vbec vzdal. Nikdo by mu toho nezazlival.

Ponvadž pak soukromými náklady, o nichž se mluví,

a roztíštnou by i dobe mínnou a jinak cennou

prací jednotlivc nieho poíditi neUe, iním tento

návrh : budiž zízena souinnosti knihkupeckých a

nakladatelských korporací, jichž je to zájmem, a e-
skou akademií, jejíž je to mravní povinností, stálá,

nikoli doasná, kancelá bibliografická, kde by ma-

teriál knihopisný za dozoru vdeckého zpracováván

byl v as a úpln, a slovníky knihopisné buJtež vy-

dávány péi této kanceláe pravideln vždy nejdéle

do konce roku následujícího. K uhrazení nákladu

nech pispjí msto Praha i království eské vy-

datnými subvencemi. Jen takovéto rozešeni této

palivé otázky mže býti dstojno kulturního národa
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a té veliké práce, representované eskou literaturou,

kterou se sice stále honosíme, ale pro kterou ne-

máme ani roní billance, nutné pro literaturu práv

tak, jako pro každou jinou innost kulturní nebo

hospodáskou. B. Šaloun.

-^ Pátý veer cyklu Kruhu eských spisova-

tel neml naprosto štstí. Aktovky nebyly prová-

zeny ijspchem. Mahenova hra »Uspch« stala se

životnjší a napínavjší teprve na závru, jenž svým

na effekf vypoítaným výjevem náladu v hledišti

docela roztíštil. Hrdinkou je zpvaka, jež radostn

vítá po svém prvním úspchu píznivce a obdivo-

vatele. Nevím, bude-li se hra ješt nkdy hráti

— ale kdyby se tak stalo, bylo by nejlíp, kdyby

všechno to, co pedchází pichod tuberkulosního

obdivovatele, bylo nahrazeno ním obsažnjším

a zajímavjším. Autor spoléhal nejvíc na scénu

mezi zpvakou a vadnoucím jinochem, jenž svou

umírající životní silou chce tvoiti divadeln úinný
kontrast s kypící postavou hereky, která už dávno

zapomnla na to, co kdysi slibovávala. Pedstavitel

tohoto pranezvykle originálního milovníka dovedl

upoutati nkterými akcenty. Bylo dokonce leccos

pozoruhodného v jeho vstupu na scénu, kam vrací

se se smrtelnou ranou v tle, aby dodychal u nohou

milované bytosti.

Ale bylo pochybeno, že témuž herci svena role

v následující aktovce (i>Sen tžké hodiny « od J.

Zemana.) Stalo se tu nco, eho bychom se byli

nikdy nenadali. Je pece známo, že obecenstvo,

navštvující cyklus, možno poítati k výbru diva-

delního publika. Proto si nedovedeme vysvtliti,

jak je možno, že úastnilo se projev, jež tak

rádi kaceujeme, vyruši-li nás z požitku jinde.

Aktovka též byla krut posuzována. Autor není

bez nadáni. Chtl nám scénicky znázorniti boj

Ahasvera, representujícího hrubou sílu, s mocností

na pohled slabší, ale pece jenom vlastn všude

a za všech okolností vítzící. Protjšek záhadného

poutníka tvoí žena, jež je symbolem nhy, lásky

a bolesti. Z tohoto vzdušného materiálu tžko

zbudovati cosi hutného, divadeln úinného.

Pan Zeman má zkrátka ješt tuze mladá, nezku-

šená kídla, pustil se píliš vysoko. Doufejme, že

rozletí se píšt s lepším zdarem. Aktovka R. Tsno-
hlídkova odpadla — prý pro chorobu hereky, jež

mla v ní vtší roli. — olh—

- »Vzhru do ,Uranie'« je lidová hra se

zpvy, kterou napsali pseudonymové JaroslavSvoboda

a L. Bureš. Premiéra její mla slušný úspch, a

bylo tedy zcela potšitelno pro autory zakryté

pseudonymem, že se jim povedlo obecenstvo

pobaviti. První a druhé jednání má Šamberkovský

ráz a psobí rozmarným dojmem. Humoru téhož

rázu je tu dost, jsou tu i slibné nábhy k využit-

kování lokálních a asových drobností — škoda že

páni kompationi polevili ve druhém a tetím jednání.

Hra byla bencliním pedstavením sympatické he-

reky pí. Hesové Guthové a divadlo bylo ovšem

vyprodáno. —olh—

-- Dv knihy sonet (Adolfa Heyduka:
Znlky. — Stanislava Zimy: Rhapsodie). Jsou

básníci, kteí nepsali nic než sonety a jsou jiní,

kteí nenapsali sonet ani jediný. Jedny vábí jeho

krásná, ucelená forma, druzi nesnesou jeho pout,

zpívajíce rádi voln a bez obmezení. Cituplná a

nžná lyrika Heydukova, napájející se tak ráda ze

zídel poesie lidové, tíhla vždy spíše k zpvné
lorm písn, a podává-li nám dnes starý mistr

kytku znlek, je to úkaz nad jiné zajímavý. On,

jemuž verš vždy tak hrav plyne a ve slokách

plných nadšení a vzletu v celých kaskádách voln
a nenucené tryská, ukázal tu mnoho umlecké
kázn, podrobiv se form sevené a strunosti vý-

razu, když, jak se mu zdálo, látka sama po so-

netu volala. A jeho sonet není tvrdý a šroubovaný

a krom nkolika málo míst, kde snad zarazí trochu

nucený rým (na p. blázna, bonce — trnu, klonce),

zní pkn a plné. Také látkou jsou znlky Heydu-

kovy velmi zajímavý. On, sladký pvec pírody,

vystupuje tu jako výmluvný žalobce — proti pí-

rod, metající vné té krasavici ve tvá napoád
tžké žaloby její krutosti, neúprosnosti, niení msti-

vosti, pýchy a výsmchu. Druhý cyklus knihy

Historie uitelkou, jak již titul sám nazna-

uje a jak povzbuzující nadpoetný verš patnáctý

dotvrzuje, psán byl asi mládeži. Najde v nich v po-

stavách antických hrdin skvlé vzory chrabrosti,

udatenství, obtivosti a pravé lásky vlastenecké. —
Mezi poety, kteí si sonet od poátku zvlášt cblí-

bili, patí Stanislav Zima. Pamatuji se dobe
na jeho první sbírku sonet Z poháru mládí,

vydanou r. 1884, a nenáležím k tm, kdož si jej

pletli se Stanisl. Mrázem, jak stýská si v dedi-

kaním list nové své knihy — zase sbírky sonet.

Již v první knížce ml Stanisl. Zima nejeden pkný
obrázek genreový, ale celku vadilo hlavn to, že

stál pod znaným vlivem Sládkovy knížky sonet

Na prahu ráje (1883). Z vlivu toho ani dnes

ješt se úpln nevymanil a nejen, že pichází optn
s podobnými obrázky a figurkami, jaké má Sládek

v knize >Na prahu ráje« na p. Dti, Pasaka,

Ddek s Mikuláši, Pan uitel a p., i to, jak si

v sonetu vede, mnoho na Sládka upomíná. Vzoru

svého nedosahuje sice v síle a ráznosti výrazu,

jeho obrázky jsou bledších, mírnjších barev, ale

mnohým nelze upíti tklivosti a pvabu. Originál-

njší je v nkterých námtech satirických a histo-

rických (daly asi sbírce pro sonety málo vhodný

název Rhapsodie), jež až na nkteré kostrbatosti

verše a nejasnosti následkem píliš struné dikce,

pkn se zdaily a jiskí dobrým vtipem. Ze "ne-

býti prof. Masaryka, snad bychom hodn dlouho

se nedovdli, že žije v Rusku Dostojevský a napsal

»Zloin a trest« . . .« jak míní p. Zima ve svém

dedikaním list, je snad pece trochu odvážné

tvrzení. — a —
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-=-= Maskj- Národního divadla. III. Karel Šima-

novský od Kr. A. .Šuberta. Co imponuje u této

práce a u obou pedchozích (o Mošnovi a Kollá-

rovi), je stízlivá objektivnost, která u Simanov-

ského ješt umožnna tím, že autor je mrtev a že

tedy odpadá obava, že by ješitnost — i u mim
nejslavnjších svtoznámá — mohla býti prací tan-

gována. Studie Šubertova je tak psána, že ani vý-

znamné postav není ublíženo ani žádným smrem
význam jeji není pecenn. Patrno dále v práci Su-

bertov, že její autor jako dlouholetý editel Národ-

ního Divadla sbíral materiál, jaký dnes vyhledati

bylo by tžko, ne li nemožno, že není studie po-

stavena z výpisk a jiných podobných pramen,
nýbrž že stála autoru ped oima postava ta s t-
lem a s. duší.

Studie o Šimanovském psána je nejen se zevrub-

nou znalostí vci, ale i formou píjemnou. Mnoho
mvšlének vyplynuvších z dlouholeté zkušenosti od-

borné, odhadujících tu neb onu stránku psychy

hercovy (Simanovského i jiných
I

mezi hojnosti

dat dramaturgických dnes jinak nepístupných

dává zapomenou'! na suchopar výpotu úloh, které

budou zase zajim:ti hlavn herce z povolání a zku-

šenjší ochotníky, ze tená pak ty, kdož Sima-

novského vídali astji na jevišti. Vylíiv, jak kniha

vznikla ze skrovného materiálu Simanovským Su-

briovi poskytnutého, k nmuž synovec zvnlého
herce jen nco málo dokument z pozstalosti pi-

pojil, hledí autor vystihnouti milieu, v nmž tento

talent vyrostl z pouhého ochotníka, ped tím tru-

hláe, jenž záhy pronikl do té míry, že ješt mlád

byl a angažován mezi pední postavy tehdejší eské
scény. Toto období vývoje eského umni here-

ckého podailo se Subrtovi vystihnouti velmi pla-

sticky. Jak dívjší »Masky-< tak i tato drobná

knížka pravého ocenní dojde teprve, až vymrou
pamtníci umní Simanovského, akoli už dnes

náležeti bude ke studiím jist hledaným, nebo
málo co u nás psáno bylo o divadle a o tom, co

s tím souvisí, perem tak povolaným. Levin.

'•• František Šípek, herec v Praze i po venkov
neobyejn populární, dotrpl v noci na sobotu

o 2. hodin v pražském tjstavu pro choromyslné.

Když poátkem ledna t. r. uveejnily asopisy zprávu,

že Šípek dopraven do ústavu, z nhož zídka kdy

se nkdo vrátí, zpsobilo to ohromné pekvapení.

Byl zesnulý znám robustní postavou, pevným, ne-

zniitelným takka zdravím. A tu se nad tím leckdos,

kdo ho znal, zamyslil. Když r. 1898 povstalo na

výstav architektv a inženýr divadlo, jež i svým
vznikem i posláním leckterou blahodárnou reformu

v našich divadelních pomrech pivodilo, povolán

ke spolupsobení i Šípek, jenž právem tšil se

povsti nejlepšího eského herce, psobícího na

mimopražských divadlech. Kroužek osob, jenž

peoval o rozkvt sympa'ického podniku s nadše-

ním a láskou, asto a asto litoval toho, že po-

skytl práv tomuto herci píležitosti, aby mohl

ukázati, jak nezaslouženého o;udu se dokal, že

nebyl povolán tam, kam dávno patil. Mladé divadlo

slynulo kázní, bylo uvádno jako vzor modern a

programov ízeného umleckého stánku. Všichni

herci s radostí, ba s nadšením podrobili se

zdravé disciplin — jediný Šipek inil výjimku —
a kdj by se bylo nad ním den co den ne jednou,

ale nkolikrát nezamhuovalo oko, kdyby to nebyli

práv literáti a umlci, kteí mli ve správ roz-

hodující slovo, Damoklv me nad hlavou Šípkovou

neustále visíci by se by! nkolikráte utrhl a dopadl

na jeho vzdornou hlavu.

Dnes ovšem vše se vysvtluje. Strašlivá cho-

roba už tenkráte hlodala na duši hercov, jenž,

jak známo, osudu svému neušel a rostoucím svým
podráždním zavinil, že musil znovu nastoupiti

krušnou pout potulného herce. Škoda, vná škoda

vzácných jeho schopností, velkého, vrozeného na-

dání Šipková.

Když opouštl Uranii a sestavoval vlastní spo-

lenost, aby se s ní pustil na nejistou obchzku
po eských mstech, bylo páteli jeho hereckého

nadání vysloveno podivení nad tím, že vydatnou

tnto sílu nezískalo nkteré z pražských divadel.

• Potebovali bychom ho,« byio tehdy eeno —
»Šípek je výborný herec — je komikem vzácného

rázu, jenž jenom Mošnou byl pedstižen — je

znamenitý herec charakterní — ale bojíme se jeho

vzntlivé povahy . , . stal se postrachem hercv

i editel ... a proto mu nezbývá nic jiného, než

aby šel znovu do svta.

«

Šípek byl nkolik rok pronásledován touto

hroznou kletbou. Nebylo by správno zamlovat,

o em se všeobecn vi. A proto byl každý, kdo

ho znal, zaražen, když slyšel, kam se Šipek ko-

nen dostal. Nebyl za své iny zodpov-
dn — duševní choroba to byla, jež ho podlo-

mila a konen zahubila. Ryl výborným hercem —
ale byl také velikým trpitelem. Bu mu zem
lehká I

—ols—

— Arthur de Gobineau: Asijské povídky.

Druhý a nejvtší dil svta jest djištm povídek

sympatického francouzského spisovatele. Vidti, že

pan A. de Gobineau dkladn zbrousil rozsáhlé

koniny zejména asijského západu a pinesl si od-

tamtud nevyerpatelné novellistické poklady. Práce

jeho jsou tím zajímavjší a cennjší, že pekvapují

a uchvacují novotou látky, k niž tém stále p-
sobiv pistupuje nenucený humor autorv: spiso-

vatel všude nás uvádí do onoho ústedí, kde bijí

nejživjší a nejvýznanjší tepny pohyblivých asij-

ských národv, a rádi ho sledujeme na potulkách

po perských ulicích a palácích, kde všude a všude

nejmocnjším initelem jest úplatek, navštvujeme

s ním Turkestan i Afganistan, konáme dlouhou,

jako nekonenou a pece nezapomenutelnou pout

z Caihradu až k východním hranicím vlády

osmanské.
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V nynjší záplav peklad, znanou mrou ne-

významných, Asijské novelly vynikají mnohou
svtlou stránkou a dobe vykonávají svj úel. Jest

jich šest, a vydalo je v plynném pekladu Adolfa

Gottwalda nakladatelství J. Otty, vyplnivši jimi ii

svazeky své Svtové knihovny. Ds.

— Z lázní a cest. Napsal M. U. Dr. Vojt.
Mrázek. ilé nakladatelství Tukovo vy-

dává v ad pouných spis již nkolikátou knížku

tohoto autora. V poslední dob podobné cesto-

pisné pomcky a obrázky astji oživují náš knih-

kupecký trh, a eský cestovatel nalezne již hojn
tištných prvodcv, aniž mu jest obraceti se k po-

pism cizím.

Dr. Vojtch Mrázek tentokráte provádí nás již-

ním Tyrolskem, ukazuje nám Areo, Meran s okolím

a Nizzu, prochází se s námi po Engadinu, projíždí

Stilfským sedlem, navštvuje s námi švýcarský

Davos, toto »e'dorado souchotiná*. Kniha zpe-

stena jest popisem ce-,ty, kterou spisovatel pod-

nikl ke hrobu Komenského v Naardenu a do Haagu

a odbokou do nejbližší nám ásti Afriky, kde se

mu zamlouvá zejména Tunis, o nmž již staí í-
mané si vypravovali, že tam lidé neumírali jinak

le stáím.

Jsou to vlastn zajímavé popisy výlet, které

dr. Mrázek vykonal v sedmi letech mezi r. 1.S97

až 1905, a dlužno doznati, že vládne perem obratn
a dovede upoutati tenáovu pozornost. A kdyby
snad nkomu se zdaly popisy jeho ponkud jedno-

tvárnými a líícími vše tak, jakoby již nebylo na

svt nic lepšího a krásnjšího, než co on spatil,

jedné význané cenné vlastnosti prae jeho nelze

potlaiti. Spisovatel dívá se na vše oima zkuše-

ného lékae, a kniha jest dobrým pítelem a rád-

cem každému, kdo by hledati ch.l a v slunných

zákoutích tyrolských, a v irém vzduchu alpském

nebo na kraji Saharj' tlesného a duševního osv-
žení. Ds.

— Karel ervinka: Ejhle lovk ! Není tomu

dávno, co z básníka Karla ervinky pronikavým

zpsobem se vyklubal eský humorista, a nyní na-

kladatelství Uttovo podává nám od nho knihu

vážných pros, kterou pokládáme za ervinkovo
dílo nejcennjší. Všechny tyi práce, seskupené

v 271stránkové knize, mají pee soudu a žaláe,

ale vlastními trestaniickými historiemi jsou prvé

dv, Tulácká elegie a Strach. Tebas

pomrn kratší, pece jsou nejzdailejší a vším prá-

vem mohou býti jmenovány jako výborné ukázky

onoho druhu eské literatury. Vidti, že je psal

netoliko dobrý znalec vci, nýbrž i obratný literát,

od jehož péra ješt mnoho pkného si slibujeme.

Ob delší práce, Ddictví a Návrat, mají

ráz více novellistický, a zejména Ddictví pechází

vtší ástí již do románového zabarvení. Také ty

dv práce jsou zajímavé, a sluší doznati, že te-

ná s eduje vypravování ervinkovo s úastenstvím

neochabujícím. Spisovatel probouzí v nm cit,

opravdový, upímný cit k ubohému, odstrkávanému

a opuštnému lovku, probouzí v nm také v-
domí, že zavrhujíc nkdejší trestance, spolenost

lidská bývá twrdší, než neúprosné pedpisy zákona,

a že nejednou dopouští se tak na ubožákovi vtšího

zloinu, než pro který byl trestán.

Spisovatel knihy E j )i 1 e lovk! dosáhl dí-

lem svým znaného úspchu : touce jeho práce,

srden cítíme s jeho Františkem Štrbou, s jeho

Koutníkem, s jeho Vonešem — jak rádi bychom

jim pomohli, kdybychom se byli s nimi setkali

v jejich dob osudné ! Ale sejdeme se s jinými Štrby

a Koutniky, známe snad na blízku jiné Voneše —
neodsuzujme jich znovu, když již odpykali svj
trest, ale bume k nim tak dobrými, jakými chceme

býti po petení knihy ervinkovy. Ds.

^ Výstava Krásné Prahy. V tchto dnech

oteve nám Krasoumná jednota vj^stavu, na niž

mžeme býti právem zvdavi. eské umní poátku
minulého století je dosud tak málo známo a ne-

zasloužen opomíjeno, že musíme býti vdní pí-

ležitosti, která umožní nám shlédnouti práce mno-
hých »drobných mistr* aspofi v jakési úplnosti

a vývojové souvislosti. Mají jejich rytiny, lepty,

aquatinty tolik intimního kouzla, tolik stylovosti

a sladné barvitostí, že mohou dnes býti vzorem

domácího umní, jemného, dobu vyjadujícího. N-
kteí z nich, na piklad Pucherna nebo Morstadt

budou zastoupeni velkým potem svých prací,

z nichž mnohé pekvapí i znalce. Ujišují tak po-

adatelé, kteí opatili ostatn i krásný materiál

budoucímu historiku našeho umní.
Oddleni žijících umlc bude zajímavou a po-

unou revuí dnešního stavu našeho umní, i cenným
psychologickým dokumentem, jak bylo možno po-

chopiti a výtvarn petvoiti pvaby, nálady a život

krásné Prahy. V.
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Lidino dobrodružství.

Ii, bláhové! .... blá-

hové, pro jste uletly?
Vždy já bych vám
neublížila, já vás mám
ráda! Ale byla bych
se na vás chtla z blí-

zka podívat a tu nej-

krajnjší byla bych
chtla malounko pohla-

dit po tch kropena-

tých kidélkách. A vy jste uletly . . . bláhové!

A malá Lida s košíkem na ruce stáki

chvíli na prašné, suchem rozpraskané polní

cest, hledíc vyjeven za stádem koroptví,

jež nedbajíce jejího chlácholení, zapadly opodál

do jetele.

»,A jak kohoutek vypískl! Až jsem se lekla.

Kirrhík! kírrhík!«

Zpozorovala, že mluví hlasit i sepulila

rozpait tvá, jakoby cítila na sob kárný
pohled. Pak ohlédla se nazpt a v prsou za-

tajil se jí dech. Jak daleko je už od domova!
A sama, docela sama! Ješt nikdy nešla sama
tak daleko, .škoda, že jsou už prázdniny, zítra

chtla by se tím celé škole pochlubiti.

Košíek na ruce skoro by ji tížil, ale to. co

je v nm, nemže tížiti nikoho, nejmén desíti-

letou Lidu. A jak je krásn! Lida šla tudy

mnohokrát, ale nikdy nevidla tolik pvab-
ných a nových vcí. To proto, že jde sama.
Však se dlouho tšila na tuto chvíli! Od té

doby, co necítí na sob ostražité oi matiny,
co neslyší bruivý hlas staré, despotické chvy,
pipadají, jakoby se ocitla v ovzduší pohádky.

Zrak její záí štstím a hlava pekypuje sm-
lými nápady.
V poslední dob soužila ji asto otázka, na niž

nikdo nedovedl uspokojivé odpovdti : pro že
se lidé dosud nenauili lítat? Vždy jsou
daleko tžší vci, na píklad hákování, nebo
katechismus ... A když už velcí o to nestojí,

jak se Lida domnívá, pro to zakazují dtem?
Lida je jista, že by se tomu hrav nauila,
kdyby ji vždycky nkdo nezakikoval A by
by nelítala tak obratn, jako vlaštovka, pece
by se snad dovedla takhle hezky nadnésti a

pelett kus pole, jako koroptvika. Nebylo
by to hezké? Ale kdykoliv se doma o to po-

kouší, všichni ji zakikují a hubují, že je ne-

zpsobná. — Ale zde . . . zde to mže zkusit.

Ženci jsou sice v poli, ale hledí si své práce,

a nikdo se na ni nedívá.

Rozbhla se nkolikrát všelijak se nadnášejíc

a nadskakujíc, kiíc pronikav koroptvino

kirrhík, kirrhík l Nešlo to, jak by si byla pála, ale

tím byl vinen košíek, který ji pekážel a tížil,

takže nemohla rozpáhnout ruce. Ale kirrhík

se jí dobe dailo, a tak mla dojem jakoby
se byla skuten nemu piuila. Cesty
pi tom rychle ubývalo. Jenže pi jednom
zvlášt dobe vyraženém kirrhík zvedla se

v píkop rousnata hlava a spustlý, otrhaný

ramená posadil se zvolna do trávy, upíraje

na ni zlostn své rozespalé, zarudlé oi.

V tom okamžiku Lida všecka se zmnila:
zrak pohasnul, rozpálené tváiky zbledly,

ruce klesly bezvládn podle tla, takže košíek
vlékla až u zem. Nemla v tom okamžiku nic
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spoleného s dívkou, která chtla stj co stj
lítat, tak schlíple kráela s hlavou svšenou,
jako zmoklá slepika s vytrhanými kídly.

Ale v její malé hlav zrál zatím už chytrý,

obranný plán.

'Pochválen bu Ježíš Kristus! Dobré od-

poledne! Má úcta!« klanla se zdaleka van-'

drakovi, jejž bj'la probudila ze spaní.

>Na vky amen'« odpovídal zvolna, udo-

bené. >Tož kam, dívenko, kam?«
»K ddekm do Kužan. Babika má

zítra svátek* . . .

Vandrák vypoulil zarudlé oi na košíek a

mlaskl významn. Lida se všecka zachvla.
Vzpomnla si na vlka v Karkulce a zdálo sejí, že

otrhaný muž v píkop má s ním jakousi po-

dobnost. Snad je to dokonce »pestrojený«

vlk! Šla zvolna, velice zkrotle, nedýchajíc

tém. Ale nálada tato dlouho nepotrvala. Pro
by se bála? V polích je plno lidí, a tamhle

u eky ženái zpívají tak vesele. Na mezích
voní mateídouška a skivan vznáší se až do
nebes. Celý svt zdá se jí jediný, krásný
veliký pokoj stvoený k tomu, aby lidé zpívali

a dti si hrály. Mohlo by se zde státi nco
tak hrozného, jak práv Lide zatanulo na
mysli? Ne, zajisté ne! Mohl by skivan
tak vesele zpívat, kdyby zde sedl vlk ? Zajisté

ne ! Ihned by ztichnul. — Jen že ovšem musí
se Lida chovat zpsobn, jak se sluší na ta-

kovou už velkou dívku. — Ale i na to brzy

zapomnla. Plna úžasu stanula nad velikou

trhlinou v cest.
»Zem se otvírá,* vykládala si, »snad možno

vidti hoí-li v pekle ohe ? — Aj mraveneku
malý, kam pospícháš?*

Sotva povstala ze zem, zajásala hlasit.

Vždy tohle je oví mstek ! Je už v polovicí

cesty. Až pjde nazpt, bude ji zde ekati
chva s dtmi. Oví mstek !

— Ale tenhle

není tak dlouhý a úzký, jako onen, u nhož
eká ohromné stádo ovec, které všechny
musejí pejíti, než zane chva novou pohádku !

Tenhle je pohádka sama. Jsou zde zakopány
poklady. Za tmavých dlouhých noci adventních

hoívají modravým plaménkem. Dva staekové,
kteí už dávno umeli, kopali je zde, když
byli mladí a málem byli by je dostali. Kropili

zemi svcenou vodou, kopali a zase kropili

svcenou vodou a zase kopali. Promluvit

však nesmli. Ale ábel jich hrozn pokoušel

a svcené vody mli málo. A tak jakmile již

rýe zazvonili o truhlici železem pobitou, ábel
spsobil takovou hrzu, že jeden z nich ne-

zdržel se již a vyslovil jméno boží. V zemi
to zarachotilo a poklad propadl se o sto sáh
hloub, než byl ped tím. Te už ho nikdo ne-

dostane. — Probh, jak se lekla! Co to tam
sedí u vody? Snad ne vodník . . .? Ne, nic,

jeto jen paez! .Ale jaký podivný paez! Jako

obrovská zernalá ramena shrbem, s nhož
byla sražena hlava jediným rázem. Jedna ruka
je vhroužena do zem, druhá skroucená a
žilovitá hledá cosi pod vodou ... je vidt, jak

se pohybuje . . .

Rozhlédla se, stojíc na mstku, její bystré

oi vidly až na konec veliké louky k ohradám
pastvin. Zasmušila se. Malý mráek zkalil její

jasný przor. Nedovedla ho rozptýliti, zdálo

se jí, že roste . . . Uvažovala o tom odhodlan.
Tam . . . ano tam za tmi zernalými, odsud
jedva patrnými ohradami, je totiž nkdo, jenž

se podobá vlku v Karkulce, Koské Hlav,
jež ohrožuje nedobré malé dívky, když rodie
nejsou doma, nebo zlému draku, jenž má
každý den k snídaní mladou dívku a to tak

dlouho, až dojde na krásnou princeznu. Pak
teprve se najde hrdina, jenž setne jeho devt
hlav. Ale což ty nebohé dívky, které sndl
ped tím? Lida, jež není princeznou, má strach

z takového otálení. Ano, tam za tmi ernými
ohradami je kdosi podobný. Lida ví o nm
teprve od verejška. Je to — ervený Býk.

A Lida musí jít tém vedle nho. Není ne-

vdomá jako malé dti. Zná Meluzínu podle

hlasu a klekánici tém osobn. Slepií

Duch (na telecích nohách) sáhl na ni jednou,

když šla veer po tm se schod. Bratrovi

dal tehdy štilec do zad a udlal prý mu díru

na kolen. V tni mezi rákosím kvílívá za

smutných podmraných dn vodníkova žena
(ale tatínek íká, že je to >rybáka.«) Vtší
dti se tomu smjí, že to vše není pravda.

Lida se také nkdy tomu smje, nebo se jí

zdá, že už je také dost velká . . . Ale pro by
to nebylo pravda ? Pí tom se však pranic ne-

bojí . . . vlastn boji se trochu, ale ne mnoho.
Vždy všechny pohádky koní dobe, zvlášt

pro ty hodné.

Šla nyní úzkou pšinou po lukách daleko do
šíe rozlehlých, v levo šikmo zakrojených širo-

kým, tokem eky. V dáli ernaly se osudné
ohrady. Pšinka zahýbala pímo k nim. .Ale

ženci za vodou dosud zpívali vesele a ani

skivan dosud neztichnul. .A te jeden žnec

stanul a brousí kosu. Zní to tak melodicky,

zladn, zdá se, že brav zpívá í kosa zpívá

a podtínané klasy šumí do toho. A Lida zpívá

také.

Jenže osudné piky u zem ernají se vždy
uritji a Lida nemže se již shostiti chmurné
úvahy. Vera ješt nieho nevdla o tom strašli-

vém tvoru, jenž pojednou vyrostl v její duši

v mocnou záhadnou bytost. Takhle to zaalo

:

Dnes ráno pobíhala veselá po dvoe a tšila se na
odpolední cestu. Snad se i nahlas pochlubila . .

.

možná. Služka Tona njak nápadn se po ní

ohlížela a na konec zavolala ji k sob.
»Jc to pravda, Lido,« tázala se tajemn pi-
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dušeným hlasem, »že pjde dnes sama
k babice s páním?"

»Je,« pravila Lida pyšn.
A ví ona, Lido, že se jde pes kazanské

pastviny a tam že se pase takový veliký

ervený býk s ernýma rohama?
Lida vypoulila oí, ani nemukala.
Neslyšela o nm ?« pokraovala Tona.

Je to strašné zvíe, nic mu neujde. Oí má
jako talíe a vidí na deset mil. Nedávno jednu
holiku nabral na rohy . . . takovou jako je

ona. Nebude se ho bát?«

»Ne,« ekla Lida, ale hlas se jí až bolestn
zachvl.
Nicmén tušila uskok. Když se svila matce

se svými obavami, potvrdila její tušení.

>Nev Toni,* pravila »sama by ráda šla

do Kuan, aby shrábla diškreci. Nikdo jí toho

nezávidí, ale je dnes tolik práce. Ty jsi už
velká a mžeš také v nem vypomoci. Není
to daleko a bát se nemusíš, vždy je te tolik

lidí v poli od úsvitu až do noci.«

Upoícojila se ponkud, ale hrozná pedstava
erveného Býka nešla jí s mysli. Tázala se

malého bratra, jenž chodil astji s chvou
k ddekm, zdali nco podobného vidl.

Oh, ovšem že vidl! Jeho malé, erné oí
živ se zaleskly a papulata tvá nadmula se

pýchou a nadšením.
>To je nejvtší zvíe na svt, « pravil.

A po chvíli zase, ješt ped obdem, kdy
tatínek psal babice gratulaci, stará chva
piložila polínko.

•Já bych tam to dve nepustila. Ten ku-
anský býk je náramn zlý. .^by ji tak pro-

hnal !«

»Ten by se naprohánl, co tam jde lidí. . .<

»I však už všelicos proved. Jak spatí žen-

skou v erveném šátku, hned se za ní pustí.

ervené barvy nemže vidt.*

»Eh, to jsou bajky, « mínil otec, jenž práv
dopsal, »a mu jen dá každý pokoj, « dodal

povýšeným hlasem.

Pokoj ! Oh, Lida mu dá jist pokoj, ano,

dá mu tebas i pozdravení. Aby vidl, že má
ped sebou hodné, zpsobné dve. Jak pak
mu ekne ? Nkdo má radji Pochválen bu
Ježíš Kristus, nkdo zas Má úcta! — Aby
nebylo zle, Lida ekne všechno jedním de-

chem : Pochválen bu Ježíš Kristus ! Má úcta

!

Dobrý den peju! Pak jí nemže nic udlat!
Pak jí nesmí nic udlat

!

Tak uvažovala odcházejíc z domu. Ale te,
te by se mu nejradji vyhnula. Nebo, kdyby
šel takhle nkdo „velk}>«, njaká žena nebo
babika, Lida by se jí chytla za sukni a skryla

by se za ni, aby ji nevidl.
Šla nyní velmi zvolna, pot lil se jí z ela.

Košík byl by vskutku velmi tžký, kdyby
v nm nebyly vci, jež tolik blaží. Zpozoro-

vala mravence, jenž bžel po chodníku podle
ní, a rozveselila se.

«Aj, mraveneku, ty jdeš se mnou? Chceš-li,

já t ponesu i s tvým bemenem, jinak bys
mi nestail a já bych musela jít sama.*
Za sebou uslyšela šelest bosých nohou í pu-

stila rychle mravence, stydíc se za svou samo-
mluvu.
Pekvapeni nebylo práv píjemné. Byl to

jeden z tch nebezpených a velikých kluk,
ped nimiž Lida cítila neuritý odpor, ano
i strach. V ruce ml bílou oloupanou hl a

z kapsy vynívala mu flétna. Ml už dv léta

školu za sebou. Jmenoval se Jan Korbel, ale

neíkali mu tak. Jednou podepsal prý zkrácen
na úloze své jméno ve strašném manupropria
a uitel, jenž se marn namáhal peísti pod-

pis, tázal se kdo je to J. Ko.. »Já, prosím,*

ozval se hoch, od té doby íkali mu Ikor.

Byl jaksi dobrácký a nehoršil se proto.

Dohoniv Lidu pozdravil ji, jako dosplou
slenu, tak že se až zardla.

»Hned jsem si myslil, že jsi to ty, jak's

tam poskakovala ped ovím mstkem. To
není nikdo jiný než Lida, pomyslil jsem si.

— Vyšel jsem tehdy práv z dom, a doho-

nil jsem t. Jdeš k ddekm, vi?*
«Ano,* procedila Lida skrze zuby. Doufala,

že se ho brzy zbaví, nebo vru nemli si co

vyprávt. Ikor byl synek chudého bednáe.

Jeho otec pracoval v pivovae a Lida vidla

asto, jak na hrázi za mostem požahuje sudy.

Ikor pobíhal asto kolem nho. Vidla to ráda.

Zápach hoící smly se jí Ubil, ráda se dívala

na kutálející se sudy, z nichž šlehal plamen.

Ale Ikora, toho »velkého« hocha, jenž všecky

pedrostl ješt když chodil do školy, tak že

vypadal, jakoby dávno mezi dti nepatil, ne-

mohla vystát. Ale on asto k nim dobíhal

s hráze a hrál si s bratry.

»Já te bydlím v mst u strýka,* vyprávl
Ikor, jejž chladnost Lidina nezarazila. »Ale

pes prázdniny budu doma. Uím se muzi-

kantem. Te jdu do zkoušky k uitelovi do

Kuan. On je veliký hudebník, cviíme spolu.

Hrávám v nedli v Kuanech na krucht.

Budu muzikantem."
»To vím,« Lidiny rty protáhly se posmšn.

Jak by to nevdla? Všichni Korbelové jsou

muzikanty.
Ale Ikor toho nepozoroval.

>V mst chodím do veerní školy,* po-

kraoval, »a mimo to uím se u strýce e-
meslu. On je hodináem. Kdyby se mi pi
hudb nedailo, zstanu pr emesle. Ale pro
by se mi nedailo ? Hraju housle a flétnu . .

íkají, že mám talent.*

Všecek se zadýchal a zahál pi tchto
slovech. Sejmul pak ošumlý klobouek s hlavy

a proísl si prsty svou dlouhou kštici, pohlí-
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zeje úkradkem na dívku. Ale l,ida si ho ne-

všímala.

»Chceš-li«, pravil pojednou, ponesu ti tvj
košík. Zdá se být tžký.

«

Pohlédla na nj vdn, pekvapena tím

milým jednáním, jakého nikdj' neekala od
>velkých hoch«. nejmén od nho, jenž byl

z nejvtších, ale s košíkem nemohla se roz-

louiti. Ne, nebyl naprosto tžký. Chtla jej

nésti a nese jej ráda. A když se jí otázal, co
je v nm, tu spadla s ní všecka nevraživost

' a rozvázala konen.
• Babika má zítra svátek. V nedli tam

všichni pojedeme. Nesu jí te láhev vína, cu-

kroví, co jsme vera napekli, pání od ta-

tínka, od maminky, od Milce na vroubkova-
ném papíe s holubikou, od Zdenka rozd-
lávaci s jeslikami, od dtí kytiky a od chvy
svatý obrázek . . .«

Jkor chtl cosi íci, ale zpozoroval, že Lída

neskonila, pouze nabírá dechu, aby dovršila

velikou novinu

:

». . . A ode mne ... a ode mne,« dvakrát

se nadnesla a depla nadšením, triumfáln

pozvednoiic ruku »vyšívaný košíek ze stí-

brného papíru, s modrými mašlikami. Pokej,

já ti jej ukážu 1« (Pokraování.)

,
;yn_n I) ,7>f^ ffi -íttk r;

íÁ^išjJÁXiá ÍXímM
LOUIS ARLETH :

j5s tajný žene lovka,
bs, který nikdy neeká,
bs, jenž ni na to nehledí,

zda po svaté jsi zpovdi.
Sni, miluj, vraždi, co máš rád,

v ped cesta jeden vodopád.

Bs.
Bs v tob nikdy nelení.

Pobouí krev, až vypní . . .

Zda vlastní? Brachu! íkoli i

Co cizí, pec tak nebolí.

.S tvým životem bs letí v ped,
bu tryznou, zlem, bu duše ved.

.^ mladost vn nadýchá!
Pohlaví žár ti rozdmýchá,
bs neekan piletí —
Mníš: Mlád jsem! a jsi v podletí

!

Mníš, loubím že jsi kráel snu,

zatím jsi propad zloinu.

Tíha v srdci.

^as jeden máj. — Zas jeden prchnul vk.
A hlava tžce v myšlenkách se zdvihá

tam k horám, kde chtTs tanit síly vdk
a kde te Psycha peludy jen stihá.

Boha jsi ztratil! Kde tvj nadlovk?
Nabyl jsi mrazná, teplo trop chtje,

s hor chimaera te drsn se ti smje
a ze zem se chechtá pralovk.

Zas jeden vk. Zas hrobu míle blíž.

Vše nadj hasla brzy za svítání. —
Te k srmti smutno, srdci stále tíž',

a duch se vzpouzí pijmout odíkání. —

Na míst písni, hrany! Neslyšíš?

V to snní, které vností se zdálo,

pro slunce dosud div nezaplálo? —
Nevzplálo div — víc vzplát je neuzíš

!

Co ješt chceš? Kam cílíš ješt dál

Niž! Údol híchu! Výš? Mraziv chladno!
Vzdej ulici se, hnus t strhne na dno

;

chtj orlem vznést se, padneš opodál

;

Však vle praví: Vsta! kdo slab se zdál!

A dokud ješt chtní s touhou žíhá,

jdi! — Silen spíš, jenž pad, než kdo se vzdal

a teba v srdci zbyla tíha — tíha.
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STANISLAV JARKOVSKY:

Na podzim, v oeší

.

(Pokraování.)

atím byl to lehkomyslný,
nerozvážný hoch, který

zahrával si s ohnm.
Kdo se nesteže,

snadno zabede ....
l'otom chodil Prokop

do Salmovky ím dál

lim astji, ale poád
opatrn, aby se známý-
mi se tam nesetkal, ale

ješt radji na nedlní procházky, na kterých

už už se chystal, pekvapit Márinku pravdou
a pemluvit ji, aby šla do služby snad mén
výnosné, ale pece jen daleko lepši, nkam do
krámu .... Máj a poátek ervna vídal je

pak nejvíc na Závisti, kde zacházeli do lesík
a temných houštin se svou láskou a svým
vroucím milováním. Ba až píliš daleko zašli ...

Prokop se te už ani na všechny podrob-
nosti dobe nepamatoval, tím mén když potom
za krátko to všecko z hlavy vypustil . . .

.... »Milý hochu," psala mu matka z do-

mova, když jí oznamoval, že poznal tady

v Praze takové hodné, hezounké dvátko,
které se mu moc líbí, »co pak t to pro Krista

napadlo! Píšeš, že je služka, a dokonce sklep-

nice ! Kdo se ženíš, hledej sob roven, taková

nerovná spež nerada spolu táhne. Pro krásu

se pece ženit nebudeš, ta trvá jen do asu.
Není tak o tu chudobu, ale, to víš . . . Kdy-
bych i já na krásn proti tomu nic nemla,
tatínek jakživ by to nedovolil. Na štstí že

jsem psaní dostala, když byl práv z domu,
neví o niem. Ten by vyvádl! . . . .«

Den po té pijela matka sama.

Snad, kdyby byla vidla Márinku, její velké,

nevinné oi, kdyby byla poznala, jak to dve
má rádo svého typografa, a kdyby byla znala

všechen její ostatní život, jak posýlá svoje vy-

dlané peníze dom, mamince, a jak na ni a

na sestry a bratry doma šetí, — možná dost,

ba dojista byla by obma tm dtem pože-

hnala. Takhle nevidla v té neznámé, která

chtla se dlit o srdce jejího syna, její pýchy,
než vypoítavou ženskou, sklepnici, která chce
dostat jejího professora! Nic jí syn o tom typo-

grafu neekl, stydl se za to.

Domlouvala mu, vší svou mateskou vý-
mluvností i autoritou.

»Pece jsi se s ní njak nezapletl?« tázala

na konec.

»No, to ne,« odpovdl na to Prokop a
matka ve své horlivosti nepozorovala, že to

ekl váhav, nejist.

>Nu tak, to je ješt dobe. Ostatek njaká
stovka by to spravila* dodala s bezcitností

venkovských ženvi každému falešnému kroku
svého pohlaví. »Nejlépc udláš, když tam vbec
nepjdeš. Budou tcferie a pije radji dom.
Dodláš si pkn ty zkoušky a pak bude všecko
dobe ... V Nymburce máš holek na vybranou
a hezkých a bohatých. Tebe si každá ráda

vezme . . . .-X víš co, poj hned se mnou . .<

Prokop se zdráhal a kroutil, ale na konec —
poslechl. Pokraovací škola beztoho už byla

zavena a z té školy díví už žaky siln od-

cházely na venek. A ta láska, která mla po-

átek a pvod tak legraní, pece nebyla z tch,
aby pro ni podstupoval boje a zápasy, ze kte-

rých sám by vyšel siln pošramocen, pro toho

typografa; a bylo tuze prudké to milování a

tšilo Prokopa — dokud nenašel ukojeni svých
tužeb a neml Márinku, nezkušenou, dv-
ivou, v náruí . . .

Toho veera jí povídal, že musí odejet —
a to dve dobré a dvivé se neptalo kam
a pro, — a že brzy zas se vrátí .... a dal

jí na rozlouenou malý, pozlacený medaillo-

nek s Marii Pannou ....
Ale nevrátil se. Márinku erných od té doby

nespatil, nic o ní neslyšel, všecka její stopa

zapadla do neznámého temna.

Sic po prázdninách hryzlo jej svdomí.
Snad aby njakou náhradu jí dal, kdyby bylo

potebí; nechtl se z toho vymknouti jen tak,

tím mén, když to dve bylo tak nevinné,

a víru v nj mlo. Když se ucházel na po-

átku školního roku u zemské školní rady

o místo suplentské, zašel také do Salmovky
— ale tam byl zatím už jiný personál. Optal

se íšnice po Márince. Holka z poátku ne-

vdla. Pak teprv se upamatovala.

»To byla ta pede mnou? Co mla známost
s ákým sazeem ? ... Ta už je od ervence
pry. Kde je, to nevím.'

Byla mu vhod tato odpov, kterou se po-

kládal za zbavena povinnosti pátrati dále.

A odešel za svým povoláním na venkov, na

nkolika ústavech byl jako suplent, pak jako

detinitivní, dobe se mu ve všem vedlo, sem
tam ml njaké pletky s dvátky i dvaty,
bezvýznamné, neškodné, jinde zas osidla mu
kladly, bezvýsledná . . a rozpominka na Má-
rinku ím dál tím ideji se noila na povrch

jeho mysli. Padala do hlubin, tak jako mrtvola

námoníka zesnulého za plavby na síru : poád
níž a níž, do temnot ím dál tím vtších a

hustších, a s ní všecko co souviselo s tehdej-

ším jeho veselým životem ješt pólo student-
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ským. Už jakoby ani hloubji zapadnout ne-

mohla, jako to tlo klesajici do prostedí tak

hustého, že padat už pestane.
Až te pojednou se vyšvihla nad hladinu

plnou silou, jako když pramen vyrazí z útrob

zem, horký, palivý . . . Všecko kolem se za-

pnilo a rozvíilo . . .

Ale co jej vlasin tak rozrušilo, snad na-

prosto zbyten a bezdvodn ? Nic, než ta

podobnost, arci nápadná a — shoda jména.
Arci, shoda ješt i jiných nkterých okolností,

jako to stáí . . . Snad je to všecko jen njaká ná-

hoda ... nic jiného o tom chlapci nevdl.
Poítal znova den jeho narození . . pokud se

tak upamatovati dovedl . . hm . . .

Všecek zamraen a zamyšlen kráel ulicemi

na obd do restaurace Mšanské Besedy.
Ale jak. kdyby matka pišla do ústavu ptát

se na hocha, pemítal. Chodívá prý asto, po-

vídal editel, a kdyby se tam s ní setkal, vy-

hnutí by nebylo a kdyby jej pak poznala —
Kriste Ježíši ! . . . A nešel už rovnou do M-
šanské Besedy, nýbrž zahnul na Karlovo ná-

mstí, v jehož sadech podzim se usazoval.

Listí tam žloutlo a opadávalo. Zbývaly jen
nkteré záhony z letní nádhery. Kolem zmlklého
bassinu procházelo se nkolik dam, dozírajících

na dti, jež prohánly se po stezkách už skoro
osamlých. Na lavice, tady ješt zbývající,

vedle dvou starších dam, jež na sluníku hály
svoje stará záda, mly složeny tašky a uení;
pišly sem pímo ze školy sv.-Štpánské neb
od svaté Trojíce propláchnout plíce a pozlobit

>pana strážníka«, jehož stárnoucí nohy nijak

nestaily pronásledovat tu rozpustilou chá-

sku. Sem tam ješt také njaká chva s ko-
árkem. Mladé dámy, maminky nebo tety té

drobotíny, zatím co kuchaky doma chystaly
obd, probíraly denní událostí svých úzkých
kruh, chvy a kojné inily tolikéž a kousek
toho parku mezi kostelem sv. Ignáce a radnicí

novomstskou vypadal velmi klidn a spoko-
jen. Professcír Skivan, chtje se vyhnouti
ulinímu ruchu, zašel práv sem a srdce se

mu sevelo z toho kontrastu : to duševní ticho

zde a boue v jeho nitru

!

Sel dál, docela bezdky, skoro nevda, jako
zloinec, který cítí neodolatelný pud navštívit

místo svého zloinu. A pak ulicí Jenou,
naež zahnul do ulice Salmovy. Všecko tak

jako dív, ale ta restaurace tam už nebjda.

Pozadí ulice zdálo se mu jaksi zmnno, ne-

pamatoval se dobe. Sedmnáct let ! . . . Prošel

ulicí, zahnul za roh a dostal se do Lípové,
pak do Jené a znovu se vrátil do Salmovy.
ím dál tím jasnji vystupovaly vzpomínky
z hlubin jeho duše. Vidl Márinku, hezounkou
jako kvítek, a její oi, které se ješt za ním
ohlížely, když oba se rozcházeli bu u sv.

Ignáce nebo na poátku ulice .Salmovy. Do

Besedy se mu nechtlo, k obvyklému stolu

a mezi denní jeho spolenost, která asi po
celý obd bude hloubati nad otázkou, pro
dnes proíessor nepichází. Poteboval samoty
a zahnul do blízké restaurace v Jené ulici.

Zasedl ke stolku v kout velké rušné sín,
vtší než bývávala tam v Salmové ulici, ale

jinak siln jí podobné. Ani svrchníku neod-
ložil, bylo mu chladno.

»Rate porouet?" vytrhla jej ze zamyšlení
otázka sklepníka s promaštným frakem.

>Sklenicí piva.«

»Plzeské nebo obyejné, smíchovské, rate ?«

»To je jedno N odvtil professor a opravdu
mu v této chvíli pranic na tom nesešlo

Sklepník ovšem pinesl plzeské, ale pro-

fessor sotva rty v nm omoil.
»K obdu vepová, telecí, švestkové kned-

líky ...» hlásal Ganymed.
»I to je jedno ... co chcete . . . teba vepo-

vou . . .< mrzut porouel host, nad kterým
íšník hlavou kroutil.

»Poslouchaj', pane Franc, « povídal stranou
vrchnímu, •daj' si pozor, tamhle ten pán je

sebevrah !«

»Dy je živej,' namítal pan F>anc vším
právem.

»No ale — mluví tak!«

»Povídal vám, že se bouchne?* smál se

pan Franc.

»To ne, ale je mu všechno jedno na svt . . .

A nic nejí, nepije.

«

»— Platit! — « ozvalo se ode dvou stol
najednou, pak cinknutí do sklenice a bylo po
rozmluv.
V hospod bylo hluéno, picházelo sem

nejvíc medik ze sousedních universitních

ústav a nemocnic. Professor .Skivan sotva

nco pojedl, zaplatil a odcházel.

'Pane Franc, daj' pozor zejtra na Politiku!«

pipomínal významn sklepník vrchnímu, když
professor odešel — a vru divu by nebylo
bývalo I

Nevdl, kam se obrátit. Byla steda a od-

poledne budou ekat jeho návštvu u Mste-
ckých. Te s plnou silou pišla mu na mysl
jeho nevsta rozmilá a Prokop halil se tsnji
do svrchniku, jak ho zamrazilo. Jako kdyby
ta vysoká vž radnice novomstské, kolem
níž kráel, na nho padala a on ml uraženy
nohy, nemoha utíkati. Tam, k Msteckým,
dnes pece jíti nemže . . .

»Linhartské námstí, íslo ...» opakoval
si udání katalogu o bydlišti studenta Prokopa
erného. .Sel te tam, rušnými ulicemi Starého

Msta.
Zatím už dávno pestalo pršeti, dlažba byla

suchá a vzduch ve stínu trochu chladný, ale

píjemn se dýchal; as, kdy jindy bývalo mu
vždycky tak voln: po prázdninách býval
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zotaven, ml mnoho chuti do školní práce, a

letos zvlášt bylo mu tak mílo v lásce, v které

žil. Podzim v jaro se mu mnil . . .

ím blíže picházel, tím více pozoroval

všecky kolemjdoucí prosté ženy, které by tak

mohly býti podle zevnjšku lepšími polovicemi

pražských ševc. Zda-li by ji poznal, kdyby
náhodou šla kolem po ulici ? . . Nu, kdyby,

konejšil sama sebe, tak co by bylo? Snad by

šla kolem nho cize tak jako on kolem ní,

vždy ani neví, že je zde, a zmnil se po ten

as Tenkrát nosil knírek, a te má plnovous,

také už prokvetlý. Pak nevypadá pece jako

typograf, za kterého jej tenkráte mla . . . Inu,

konec konc, bylo tenkrát dobe, že matka

to tak skonila.

Tak pemítal a sob všelicos namlouval . . .

Jazykem lidí odbudeš, ale svdomí nepozbudeš.

Jiný hlas, který povídal mu nco docela jiného,

pehlušil všecko ostatní a srdce mu tálo pi
pomyšlení na toho chlapce, ubohého, týraného,

bez otce . . A sirotek tžší než kámen . . .

V tom na druhé stran Husovy tídy kde

se ocitl, nkdo pozdravil, pívtiv kyna rukou.

Byl to kollega Konený, ten anekdotá. Pe-
šel k nmu na chodník volaje :

• Pokejte, pokejte, kollego . . . nco vám
povím. Práv jsem šel okolo radnice a cizinec

se ptá prvodího, pro tam ta smrt na orloji

poád kývá. Prvodí na to : Prosím, tady to

kývá všecko. < A ekal na Skivanv smích.

Professor Skivan byl te na všecko spíše

vynaložen než na poslouchání vtip a anekdot

a mrzut odsekl : »Nájcmník, nebo Švanda
Dudák ?«

Konený peslechl tuto kousavost a tázal se

:

»Teprv k obdu, i už po obd ?«

»Už jsem po obd, « hlásil Prokop. >Jdu

se ješté projít, bolí mne hlava.

«

»Však je to na vás vidt ,— to máte z té

zmny vzduchu. Já také nemohl pivyknout,

když jsem pišel z Rychnova sem. Tam ten

vzduch, to bylo gustíko! A ta služba za

vtrem !« A ušklíbl se pi tch slovech. »Tady,

když se vrátím po prázdninách, trnáct dní

nejsem k niemu, — vlastn celý rok, až zas

v ervenci . . . Taky spchám k obdu . . «

A Skivan toho nepozoroval. »Pokejte ješt!

Až se oženíte, ne abyste to udlal jako ten pro-

fessor, který se zlobil na svoji Amálku: Žen-

ská, ty jsi podivný tvor, pede dvma lety sis

pála tak tuze tenhle klobouk, a te. když
jsem t jím pekvapil, ani se neraduješ. Ha ha!

. . .Tak má úctal«

»S Bohem !« oddychl si Skivan studen se

usmívaje : všecko veselí a bezstarostí píchalo ho

u srdce. Kráel dále k Linhartskému námstí.
Tam byl pomrný klid. Jen tramvvay na

okamžik zarachotila a u oplotného sboeništ
chumelilo se nkolik kluk. Na právo Plat-

nýská ulice, pochmurná, neistá, s malými
domky nekalé povsti, v levo rostoucí nová,

moderní tvrt — tam jeho minulost, tady

jakoby pítomnost tou minulostí ohrožená. asto
tudy chodíval, ješté ped sedmnácti lety, ten-

krát ješt jako mimoádný poslucha,na ped-
nášky a do universitní knihovny. Tehda zjara

a v lét bývaly jeho myšlenky soustedny
na Márinku . . . Ano tady ten dm to je . . .

snad bydlí v nkterém dvoe, asi hodn hlu-

boko . . . Ale do vnit se neodvažoval, jen

z vní ten dm prohlížel, hledaje firmu. Také
ji našel, špinavou, neúhlednou, kdysi bílou

malou cedulku: 'Josef Roztoil, obuvník."

Jak se asi zmnila, Márinka, od té doby?
Bude asi udená, uštvaná, — a ta tam je její

krása. Má-li pak ješt jiné dti? . . . Zeptá se

na to nenápadn studenta erného. Opravdu,
— celá matka . . . líbezná její postava i tvá
a všecko, všecko živ mu te zatanulo na
mysli . . .

Nechtl déle pobývati na tom námstíku,
aby nevzbudil pozornost a ubíral se podél

kolejí tramwayových na Kižovnické námstí
a na nábeží.

Nádherný pohled na Hradanské panorama
trochu jej potšil. Kráel podle vody doufaje,

že na té stran potká mén známých. Te tu

ostatek bylo chodc nemnoho. Zahnul pak

do kavárny blavie a topil se v novinách.

Však darmo . . . Pak pece se odhodlal jíti

k Msteckým a ke Zdence, — vzbudil by jen

zbytenou pozornost svou nepítomností a srdce

ho tam táhlo.

>To jsem rád, že jdete, pane prolessore,«

vítal jej pan vrchní rada. »Pro Boha vás

prosím, pojte sem a porate I

«

>Tatínek hledá už celé odpldne, a považte,

ani po obd nespal, a nemže to najit,*

smála se Zdenka.
»Co pak, perpetuum mobile?" tázal se žer-

tovn professor Skivan.
• Ale,* zlobil se vrchní rada, »pestal nám

zvonit zvonek v kuchyni a ne a ne to najít,

kde to vzí. lánky jsem naplnil znovu, akoli

nedávno byly erstvé, zvoneek jsem rozebral

a vj'istil . . .-

"V^šak div pi tom nesletl, když ho tam

dával, « ješt všecka ustrašená stžovala si paní

radová. » Zapletla se mu šra od županu do

žebíku a ješt štstí, že Fanny držela žebík.*

.0 to by nebylo, ale že jsem padl Fand
rovnou do náruí, to jí mrzí,* škádlil starý

úedník.
»Že t to nemrzí, Ernstl ...» odsekla cho,

a nebylo dosti jasno, má-li mrzeti pana radu

mkké objetí nebo lezení na žebíky. »Pošleme

k Vejtrubovi a bude to hned.«

»To bych také doved, Bettynko,* mírnil
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rozhorlenou polovici vrchni rada, »ale to já

práv nechci, musím to nalézti sám !«

»Tak pro se ptáš pana professora?«

•To je nco jiného, — on je odborník a

žádný Vejtruba . . •« .A pan rada hmatal po

drátech, není-li nkde spojení petrženo.

>Co vám je?« pojednou Zdenka tázala se

professora popošedšího z tmavjší pedsín

do svtlého pokoje.

»Trochu hlava bolí,« vymlouval se Prokop

a nebylo by divu bývalo, kdyby z toho všeho

mu byla nepraskla; »ml jsem ti hodiny vy-

uování za sebou a mnoho jsem dnes vy-

kládal. »

»S telegrafem tedy nebude nic, namáhalo by

vás to. Pojte, vypijte s tatínkem ernou kávu

a já vám budu nco pedítat . .
.«

>Ne, ne,<' bránil se professor, který byl tele-

grafu vden, že svou zatvrzelostí ho zabaví a

vnm že stopí svoje boun probuzené svdomí.

A hned se chystal pijíti vci na kloub, ohma-

tával dráty s panem radou a oba lezli po

kolenou po podlaze a nahoru po žebíku
hledajíce závadu.

»Snad vám to pi tom pohybu pejde,* zas

pan rada, leže na kulatém biše a natahuje

ruku pod postel. Funl pi tom a oddychoval.

Práv dnes bylo mu to bolení hlavy nevhod,
jakožto vážná pekážka zkoumání píin zá-

hadného mlení kuchyského signálu. >To
máte jako gymnastiku, — pohyb, pohyb, íkám
poi^ád. od té doby co nesedím v kancelái.

Však jsem jako binká, vi, Bettynko, že bych
se také moh' ženit, jako professor ?«

>Aber Ernstl, lass doch !« napomínala Betty

z dávného zvyku po nmeku, »aby dti ne-

rozumly.* A pokraovala:
-Poád s tím tvým pohybem; Bh ví, co si

to te zase vzpomnl, každý veer ped spa-

ním tvrt hodiny tlocvik, — to se vám poád
kroutí a ohýbá, hned stojí, hned lehne, podle

jakési knížky . . . Vera si také lehl na zem,
chtl provádt gymnastiku — a usnul mi pi
tom ! Jakživa nezapomenu na to leknutí, když
jsem pišla pak do pokoje . . .* (Pokraování.)

KAREL KLOSTERMANN:
Mlhy na Blatech.

Román.

(Pokraování.)

hlas se v nm ozval,

ostrý, káravý hlas : Pes
vše, cos slyšel, nemls
ho tak nelítostn po-

trestat, starého pítele

celého života ... A,

vše jak náleží uváže-

no, nespravedliv jsi ho
trestal a hnv ti špat-

n vedl ruku! Utekl jsi

od stolu, na nmž t hostil tvj druh, nena-

pravitelnou pohanu jsi uvalil na hlavu toho,

jehož beztak osud tžkým údlem sklíil.

Rozbhne se povst o tomto výjevu po vší

obcí, po všem kraji a zpsobí mu ponížení

nepomíjející ... A pece Jakub je toliko ubožák.

Kdo ví, jaké by byly tvoje dti, kdyby jejich

matka byla podobna žen, s níž nemilosrdný

osud svedl tvého pítele? . . . Urazil, pobouil
t vlastn jen Ferda; zda zasáhla ho rána,

již jsi vedl? . . . Ba, nezasáhla! — Odejde
odsud, setese dojem, uinila-li vbec na jaký

tvoje slova, a vysmje se ti ! Ublížil jsi jedin
Jakubovi, poslední zbytek vážnosti, již by

snad jeho dti pes všechno ješt byly

k nmu mly, jsi mu vzal, pokárav ho takto

ped nimi! Neml-li ubožák síly do té chvíle,

aby skrotil jejich zpupnost, tvá e mu ji ne-

dala . . .

A bylo mu, že z šera mlh, z nmého pí-

boje valících se mrak vystupují smutné oi
jeho starého druha a zírají na s tímže zd-
šeným, zoufalým výrazem, jímž se k nmu
obrátily, když vstal od stolu . .

A zase ozval se hlas v jeho nitru : Vra se

k nmu, odi, íms mu ublížil, mžeš-li ješt !

.Sejmi s nho pohanu, dobré slovo promluv^,

útchy mu dej ! Je to tvoje povinnost, již

musíš vykonat, neohlížeje se na nikoho! ne-

zadáš si ! . . .

A Potužák uposlechl hlasu a vrátil se. Došel

kraje rybníka, nad nímž, neviditelní, mlhou

zasteni, kroužili rackové. Slyšel jejich chechtot,

stanul chvíli, než zaboil k Pašicm ;
podobalo

se mu, že áblové se smjí jeho konání; než,

neváhal dlouho, statn vykroil a, než se nadál,

;-tál na zápraží u statku Krušných. Dorážela
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na jeho sluch táž vava hlas, již slyšel od-

cházeje tudy . . . Nedbal, vstoupil do sednice.

Duch dávno zemelého kdyby se byl objevil,

nebyl by zpsobil vtšiho úžasu. Rázem
umlkly hlasy, kdo sedl, vyskoil, kdo pe-
cházel, stanul, všecky zraky se nafí upely.

Potužák pistoupil ke Krušnému, jenž stál,

drže se pravici za kraj stolu, jako by se bál,

aby neupadl, oi maje v sloup obrácené,

zoufalá úzkost z nich vyzírala.

»Jakube — vracím se, picházim, abych na-

pravil, ím jsem ti ublížil. Pobouila m ne-

moudrá e, ale urazit m nemla. Penáhlil

jsem se: prosím t, odpus mi!«
Mluvil pevným hlasem, aby všichni mu po-

rozumli, obma rukama chopil rameno svého
starého druha. Z oi Krušného vytryskly slzy,

jeho hlava sklesla na plece Potužákovy.
»Já . . já . . jsem ti rozuml, « zablábolil.

»Ty se vracíš, ty . . . ty se nehnváš? . . .

Bu Pámbh pochválen ! Už jsem myslil, že

jsem ... že jsem t ztratil ... a to bych byl

nepekal ... .A ty tu prosíš za odpuštní ? . . .

Co pak se svt zvrátil . . .«

Potužák se obrátil k hospodyni, podávaje jí

ruku.

>A vy se taky nehnvejte, kmotra !<

Krušná, s vyteštnýma oima, svému sluchu

nevíc, stála nmá, nevdouc, co by odpo-
vdla; teprve po chvíli rozvázal se jí jazyk.

».Ale, kde že bych se hnvala? Jen líto mi
bylo, tuze líto, kmote. Vidíte sám, že náš
Ferda tak zle to nemyslil. Byla to e, která

se mluví, nic víc ! . . A co pak si myslíte, že

bych mu tu rybu byla opatila? .Ale kde pak!

Tak vy se taky nehnvejte. Sednte, kmote,
pobute u nás, aby se neeklo . .

.«

V tom to bylo, Potužák to dobe vycítil.

Lidských eí se bála, ale ze srdce nepichá-
zela její smílivost. Ale bu si ! K vli ní se

nevrátil, k vli ní také nelitoval svého pe-
náhlení, jen o Jakuba mu bželo, k vli tomuto
také zstal. Ferdy, jenž stál opodál, z poátku
všecek užaslý, pak zamraený jako noc, ani

jediným pohledem si nepovšiml ; ten po njaké
chvíli, ostatn, se vytratil ze svtnice.

Ženské také šly po své práci ; vycházely,
zase se vracely, na hovoru muž znovu se

rozpádajícím, úasti nebraly. Potužák mluvil

klidn, jako by nic se nebylo pihodilo; za to

Krušnej nestail pemoci svoje pohnutí. Jevil

se zaraženým, co chvíle klesala mu hlava na
prsa a oi vždy zase se zalévaly slzami.

'Tys se nepohnval, Jouzo, tys se opravdu
nepohnval?« vydrala se mu nkolikrát otázka,

když samotni sedli.
•Nech toho již I — nemluvme více o tom

!

Vina byla u mne,« odvtil posléze Potužák,
když byl díve toliko rukou máchl. »Vc je

odbyta, myslím. Tvé viny nebylo ani v nej-

menším. .Ale to ti eknu: s tvým Ferdou jsem
domluvil. Jeho furiantství mé pobouilo do té

míry, že jsem se zapomnl a tob ublížil. Ten
chlapec nemá srdce ani k tob ani k rodu,

z nhož vyšel. Doufám, že Jakub je z tvého

nádru, aspoii se nic zlého o nm neproslýchá.*

>Jakub je v poádku, jen že se zlobívá na
druhé.

«

»Tomu se nic nedivím.

<

»Jouzo, ekni mi: po tom, co se tu piho-

dilo, ty bys ješt . . . víš, co jsi ekl ped
obdem ? . . .«

»Nu, co pak?«
»Ty bys i te ješt se nebál, dáti mu svou

dceru ?«

"Což bych se bál? Dal bych mu ji, ale s tím,

bude li sám vládnout na statku, jak jsem ti

už ekl. Tys — odpus mi, že ti to eknu
beze všeho obalu, pustil z ruky otže, s tebou

žena a dti dlají, co chtjí. Než bych svolil,

aby moje dcera se sem provdala, musel by
se udlat pesný poádek, a to bych udlal

já. Každý by dostal, co mu pati, aby pozdji

žádný se nemohl vytasit s njakými nároky.

Také dvata by se musela vybavit a^ pro-

vdat, ani jedna z nich by tu nesmla zstat.

Pak byste musili, ty a tvá žena, se odsthovat
ze stavení a výminku jinde užívat. Však mi

rozumíš: o tebe tu nejde, ale o kmotru. Sám
nahlédneš, že by svár a štvanic nebylo konce

v dom, proto že by chtla i dále vládnout, a

syni a dcery, všecko by se sem táhlo.

«

Krušnej svsil hlavu, ^Iza za slzou stékala

po jeho rozbrázdných, osmáhlých tváích.

íMáš pravdu, svatou pravdu, Jouzo! Musí
se to tak udlat,* pravil, -a moudrý jsi, že to

takhle zamýšlíš zaídit. Nelze jinak — a pece,

vidíš, lovku je tžko u srdce, když pomyslí,

že mu není souzeno, zemít pod stechou,

pod níž ddové žili a umírali od nepamti. A
hospodáem nebo výminkáem, ale do smrti

být a umít jsem chtl pod stechou, pod níž

jsem se narodil. Nemže to být, jakáž pomoc!
Statek pede vším dlužno zachovat rodu.*

»Tak, tak ! Statek naped, potom lovk,*
pisvdil Potužák; »tak tomu chce Pánbh.*

»A, že to takhle pichází, je trest za to, že

jsem neuposlechl rodi. Neplnil jsem jejich

vli, dti mou taky neplní. Nesmím si

naíkat. Zapla ti Pánbh, Jouzo!*

Podali si ruce, rozumli si. Sedli drahnou

chvíli, slova nepromluvivše. Zachovávajíce

selské tradice, jež pokládají za nejvtší ne-

štstí, pipadne-li rodná pda cizím rukám,

konali nevdomky velkou národní povinnost,

již plnili dávno na vnost odešlí jich ped-
kové, kteí zachránili pes zlobu vk a tž-

kou porobu svému rodu i veškerému národu

svatou pdu, svým potem zúrodnnou a tuhou
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prací svých tvrdých, mozolných rukou po-
svcenou.

Mluvili pak zase o rozdlení Blat a eho
bude teba uinit, aby získali všecky sousedy
pro tuto svoji myšlenku. Hodiny ubíhaly, mlhy
venku prchly, slunce, schylující se k západu,
k modrým horám šumavským, zvítzilo nad
mraky a jeho ja^^ný svit zalil dvr a zdiva
naproti oknm, jako by rázem boží ráno se

bylo rozbesklo.

Potužák vstal.

• Dlouho jsem se zdržel, « pravil, - ale bylo
teba si povdt. ekli jsme si, te budeme
jednat. Bu zdráv, Jakube, a mj se dobe!
Neuvidíme se te asi po njakou dobu, bude
mnoho práce, žn nám nastanou, jen te Pán-
bh pohodu. Promluv, až se ti nahodí, s tvým
Jakubem. Spchu není, ale bude dobe pi-
pravit ho. Josef se ti taky vrátí z Prahy, prázd-
niny nastávají. Promluv i s ním vážn, aby už
jednou dostudoval; stj pevn na svém a ne-

dávej se zase balamutit a konejšit; však jsi

nezapomnl, cos mi onehda ekl, že mu dáváš
lhtu do pul roku.«

>Bu bez starosti; za pl roku musí být
doktorem nebo ho ponechám jeho osudu.
Tentokrát se ohnout už nedám, Dkuju ti,

Jouzo! Ze ses vrátil, do smrti ti nezapomenu.*

Potužák se rozlouil krátce také s hospo-
dyní a odešel. Když byl ze vrat. Krušná pi-
stoupila ke svému muži a pravila:

»To jste si toho napovídali ! Ten ti nalil

asi zas té své moudrosti do hlavy! Radši jsem
ani neposlouchala. Evangelium zrovna není,

co povídá, ouvej !
— Pro tu rybu se rozertil,

blázen! Jako by ten náš chlapec nesml pro-

mluvit doma, když pišel navštívit rodie

!

Jako by si nesml íci o rybu, když má na
ni chu! To se podívejme na starého lanfára

takového! To toho je, když si sní rybu zítra

k obdu ! To nám nejspíš statek prodají, když
tu rybu koupím! Co je mu do toho? A si.

spravuje doma své a my si budem' spravovat
zase své u nás ... Že sem chce dostat s\ou
holku, tomu ráda vím. Jak by nechtl? —
statek se mu líbí . . . Nu, já proti tomu ne-
jsem, dá-li holce penz, tolik co lidé mluví.
Ale myslí-li si, že naše dti ped tou žábou
ustoupí, to se mýlí, to zas ne ! Ona jde k nám
a ne my k ni . . . .\ co se ostatního týe,
toho rozdlení, a co snad ješt jiného zamýšlí,
z toho nebude nic. Páslo se na Blatech spo-
len, co Blata stojí, a dobe tak bylo

;
pro

by se to mlo zmnit? . . . Tys taky Blaák
a zakládáš si na tom, že jím jsi a naparuješ
se, jako by jiní byli mén, a poade Blata
v hub máš, a, Kubáta že za n hlavu dal.

povídáš ! Nu, dal za n hlavu, uchoval je. ale

celá, jak jsou; za kousky by byl hlavu nedal.'

Krušnej nechal ženu mluvit, obíraje se svými
myšlenkami. Vdl dobe, že odpor její by
rostl a mohutnl každou jeho odpovdí. Když
pak se ho pímo tázala, hodlá-li se opíti za-

mýšlenému dlení ili nic, odtušil klidné:

»Co pak se mne ptáš? Dojde-li k dlení,
bude dliti obec; s tou si to sprav.

«

Rozzlobila se.

»Co že? — Obec, povídáš? — Jsem tak

hloupá, že bych nevdla, co je obec? Obec,
to jste vy, a vy dlit nebudete, o to se po-
starám.*

Krušnej pokril ramenoma.
»Na se roziluješ? Máš pravdu, obec jsme

my všichni, ale žádný z nás pro sebe. Až
obec ekne: Blata se rozdlí, postav se proti

obci a ekni : ,Ne, vy necháte vc pn starém,

dlit se nebude.' — Uhlídáš, že obec se ne-

opováží. .^ opováží-li se pece, nezbude, než
se podrobit, kdybys kiela desetkrát víc a

silnji.

«

^Na tvou pomoc arci neekám, ty nimro !
—

ale proto si s obcí promluvím pece, a, roz-

dlí-li Blata, af mi potom vybaví holky. K cí-

sai pánu kdybych mla dojít, najdu si právo.

To jim ekni všem a nejdíve tomu moudrému
mudrlantovi tam v Plástovicích.«

»Bu bez starosti, vyídím mu tvj vzkaz.

Je jisto, až uslyší, ulekne se a pidá vna
Apolen, abys našim holkám mohla koupit

peiny."
»Ty se mi smješ, ty hloupý Kubo I

— —
Nebo jste snad spolu umluvili, že našemu Ja-

kubovi dceru nedá jen za cenu rozdlení
Blat?*

»To jsme zrovna neumluvili, ale možná dost,

že Jouza to jinak neudlá. Ale to je tob
pece jedno ; ty mu najdeš jinou nevstu s osmi
tisíci. U nás takových roste jako hib v lese

po vlažice.*

»Nech si svoje úštpky . . .«

»Zkrátka a moude: Ty si i beztak pomžeš
a rozdlení Blat zamezíš, ale na tvém míst
bych prozatím nedlal zbyteného rámusu,
abj' se kmotr nezalekl ani nepohnval. Blata

se nebudou dlit ani dnes ani zítra, ale mohlo
by se stát, že by I^otužák našel pro svou
dceru ženicha, který by se mu aspo tak

dobe hodil jako náš Jakub. Dlej si te, co

chceš.«

Krušná se ponkud zarazila.

"Nevídáno !« zabruela mnohem dušenji!
»tu je toho, Apolena Potužákovic ! Na naší

stran, v Podeíšti, ve Vítjicích, v Lažišti

jsou taky bohaté nevsty. Potom, což tu není

ve Lhot Kucha . . .«

»Ano, má dv dcery, každá dostane pt
tisíc . . .«

». . . Ve Zlivi Blahout ....

». . . Pravda, dá vna tyi tisíce ...»
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». . . A pár ko k tomu. Možná, že by

dal i pt tisíc . . .•

• Ovšem, i jiní se ješt najdou. Ale zatím

pece snad abychom zstali pi Potužákovi,

když dá osm tisíc.

«

Dobe, ale Blata se dlit nebudou.*

»Nu, nebudou, když nechceš. Já jenom
myslím, abys o tom zbyten nemluvila.<

Krušná skuten pestala mluvit o dlení
Blat a jen na Potužáka si zatoužila.

»Je to kus mudrlanta, tenhle!* ulevila si,

ukazujíc rukou smrem k Plástovicm. » Poád
ho vidím a slyším, jak se ertil na našeho
Ferdu. Udlal by dobe, kdyby metl ped svým
prahem. Má taky dti, má toho kluka Vaška,

který mu teba jednou vyvede nco horšího

než to naše ubohé dít, ten Ferda! To toho

je, že chtl zítra k obdu rybu, když pišel

po dlouhém ase dom. To se pece rozumí,

že se mu musí vyhovt, je teba ho trochu

uctít. Však se ví, jaký to je zlotilec, ten

Vojta, jeho híbek! Ten snad chytá jen žáby
v potoce, aj? Knížecí není, ten potok, ale jeho!

Chtla bych vdt, kolik štik už z nho vy-

táhl. Ty ovšem nejsou kradené jako ti kapi,
jež lovk poctiv koupí od Pavlíka . . .«

»No, už toho nech . . «

Nemohla toho nechat tak hned, dlouho ješt
mluvila, vc rozvláela. —
Jedva Potužák pišel dom, piivalila se

hanba za okolností, jež krejí vylíil na statku

jeho svaka ve Zbudov.
Když bral se cestou z Pašíc dom, prchly

mlhy, jasno bylo ; když etník odvádl jeho

syna, obvinného z tžkého zloinu, nové
mlhy se hnaly od západu, hustší, dusivjší
tch, jež prchly, šedými perutmi letly za

odvádným, za urvaným od krbu rodinného.

Zahalily Blata i ves kraj ve chmurné stíny

svu a tžce lehly na srdce rodi.
»Já jsem se niím neprovinil,* pravil Václav,

opouštje rodný práh ; »já toho lovka ne-

znám, jen jsem ho vidl, jak se sbíral a vlasy

jeho byly krví slepené.*

»To se ukáže,* odvtil etník, »jen pojte
a nezdržujte m! Kdyby vaše svdomí bylo

isté, nebyl byste ped ním utíkal.*

"Bh su!« pravil otec. >Jdi!« —
Asi hodinu po zatknutí Václava vrátil se

Vojta z Blat. Když slyšel zvst, ^ trhl sebou.

»Není možná,* pravil, »Václav onoho lovka
neuhodil, tím mén obral.*

Bylo znát, že je rozechvn, ale jen na oka-

mžik. Pak usedl za stl, pojedl veei a, ne-

promluviv slova, šel poklidit v maštali, naež
ulehl. Už ležel na své posteli, když pacholek

k nmu pistoupil a zašeptal

:

»Vojto, spíš ?*

»Dej mi pokoj !« odbyl ho nevrle hoch.

Pacholkovi se zdálo, že z oí híbkových
vyšlehl zelenavý, fosforeskující svit. Ml na

jazyku otázku, ale zadržel ji zpt, tou mrou
jej piekvapil tento pohled hochv. Odešel

mlky na své lože. Vojta sebou ani nepohnul,

ticho bylo, jen tu a tam k zafrkal nebo

zadusal.

Venku valily se nm mlhy ; z poátku jen

hust mžil drobný déš. ale k plnoci se

spustil strašný liják, jehož píval vztekle bušil

do pólo slepých okének maštale.

Pacholek se vzpímil na svém loži a po-

slouchal ; híbek ležel jako mrtvý, ani dechu

jeho nebylo slyšet.

»Ten kluk spí!t zabroukal eledín, i>on je-

diný na celém statku spí!*

Ba, mýlil se! híbek spal práv tak rnálo

jako kdo jiný na statku: ležel jen a pemýšlel.

Snad po prvé v jeho život ozývalo se v jeho

nitru nco jako svdomí, nco jako strach

ped následky toho, co uinil • • • ^

A v sednici, v byt hospodáov, jen do

póla svleena, choulila se selka na svém loži,

štkajíc a plaíc ve strašných duševních mukách.

"Bože, mj Bože, mne trestej za moje

híchy, ale nad dtmi se smiluj, chra je a

opatruj!* drala se jí z hrdla dušená modlitba.

Hospodá, stídav pecházeje blikavým

svtlem lampiky mdle ozáenou svtnicí a

posedávaje na židlích, na lavici, na posteli,

neplakal, nevzdychal, nemluvil, leda tu a tam

pronesl kratiké slovo resignované útchy:

.Jakáž pomoc! lovku je souzeno trpt a

reptat nemá! Dá Bh, i tomuhle bude konec!*

>Mé dít! mé ubohé dít!* zalkala matka.

Stanul ped štkající ženou, jeho tžká, tvrdá

ruka se položila na její rám.
»Upokoj se peci a pesta plakat,* jal se

jí domlouvat : »už jsem ti ekl, že dojdu zítra

na Hlubokou a nabídnu soudu kauci, aby ho

propustili a na svobod vyšetovali. Za dva,

za ti dni snad se vrátí . . .* ^Pokraování.)
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Vzpomínky a
kresby nko-
lika autor.

XII. ŠAŠKOVÉ.

ml.

Karlíek Bum.

am se je-

dnom pod-
ly, kam se pro-

padly ty pra-

zvláštní osbky,
jimiž kdysi Pra-

ha se bavívala ?

Skuten — ne-

ní jich . . Praha

už nemá svých

zvláštních figu-

rek. Jsou docela

jiné doby než bývaly, figurky bu vymely nebo
vzala je humanita pod svou vlídnou stechu. Leckte-
rou osobiku, za kterou se pražská mládež
honívala, by dnes policejní strážník prost
sebral.

Praha mívala i na ulicích svoje speciální,

markantní zjevy. Svého asu byly asi

nejpopulárnjší »Kangliká-< — Karlíek
Bum — a lidový písniká František Hais.

Na druhém hbitov olšanském do nedávná
sensaci budil nezvyklý náhrobní nápis,

jímž populární pražský tlašinetár charak-

terisoval svým zpsobem jedno ze svých
tí manželství

:

Zde odpoívá ma nebožka žena,

která byla za živa jako fena —
a te tu leží jako pna

Marie Haisová.

Hais byl svého asu milákem drobni;ho

svta pražského. Jeho písniky, jež sám
skládal a u Spurného tlail, mívaly zna- llais

menitý kurs. Podnes dochovala se v podáni lidu

sentimentální písnika »Luna jasn svítí — poj,
dívenko, ven« a veselé spolenosti asto a asto
vzpomenou si na tento Haisv výrobek.

Písniká býval kárkáem, pak dokonce dozor-

cem nad pražskými metai. Léta prožil v chudo-

binci u sv. Bartolomje. Když jsem ho tam roku

1892 ped vánoními svátky navštívil, pochlubil

se mn Hais, že nkolikráte byl u Jana Nerudy
a že mu vždy pinesl celou náru svých písniek.

Neruda prý mu na rameno poplácal, písniky mu
pochválil ... a více starý popvká neekl. Snad
si také kdysi myslíval, že by mu mohl Neruda

k njaké lepší, solidnjší sláv dopomoci . . . Kdo
ví? Neml jsem odvahy starce se na to optat . . .

Zmínil jsem se o jedné jeho žen — povím ješt,

jak se Hais poprvé oženil. Když jednou na dvoe
nejnovjší písniku vyzpvoval, pišla k nmu holka

jako ípa a ekla

:

».Streje ... to bude nospoda na nájem.

«

»Jak to ?« ptal se Hais.

»Vy jste vdovec a já jsem na zadá-

ní,* ekla holina, a byla z toho svatba.

Jiného genru byli »Fangliká« a »Kar-

líek Buni«. To byli pražští šaškové, jimž

velcí i malí mnoho se naubližovali. »Fan-

glikáx chodil s malými ervenobílými

praporeky, jichž mival v ruce plný chu-

má a mimo to je mival zapíchané na

kabát. Fiakristé na Františkánském plácku

provedli s ním jednou zlomyslný kousek.

Vstrili mu do kapsy hoící hubku a mlu-

vili s ním tak dlouho, až ubožákovi šat

plamenem zahoel. Od té doby kiela
na nho Praha >-kapsa hoí!« Nejvtším
gaudicm mládeže bývalo, když mu mohla
ze zadu naraziti cylindr. »Fangliká«
však na své posmváky dkladn vyzrál.

Povrch cilindru propíchal špendlíky a karta

se najednou obrátila. Tentokráte z plných
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Faiitílikár.

plic smál se >Fangliká«
— a nezvedenec zahanben

uhánl se zkrvavlou rukou.

Od tch as dali aspo cy-

lindru pokoj.

• Karlíek Bum« našel také

na konec útoišt v chudo-

binci Ode všech ostatních

figurek lišil se tím, že to byl

lovk intelligentní. Studoval

gymnasium, s prospchem
maturoval, studoval theolo-

gii, nešastn se zamiloval,

prchl ze semináe a stal se

pouliním šaškem. Byl výbor-

ným pianistou a živil se la-

dním pian a hraním po

hospodách. Byl to zvláštní

podivín, jenž slynul svou

krajní nenávistí k ženám. Za živý svt by byl

nezavadil o kliku u dveí, kterými prošla žena

V chudobinci si sám nádobí myl
a hrneky na strom rozvšoval, jen

aby ml jistotu, že se jich ženská

ruka nedotkne. Po ulici chodil s láhví,

u každé pumpy se zastavil, naerpal
vody a lil si ji na hlavu. Zamilova-

ným penízem jeho byl starý tyrák . .

To byl vrchol jeho majetkové ped-
stavy a nic jiného nevzal a nepožá-

dal. Zrovna tak jako žen bál se

a štítil myší. Sedl-li u piana a hrál,

postailo, aby nkdo zvolal, že je

v pian myš — a te mlo publikum

svou švandu. Karlíek Bum vysko-

il ze sedadla jako vyjevený a hnal

se ke dveím. Ty ovšem bývaly za-

taraseny a tu se asto stávalo, že Kar-

liek vyrazil okno a vyskoil na ulici.

Populárním šaškem pražským bý-

val také kiuze zpvu z Ispahanu,

jenž dokonce také na smíchovském
divadle pohostinsku vystoupil. Hy

sklepník, kterého pomátly veselé pražské spole-

nosti. V hospodách, v poslední dob výhradn
v noní kavárnice Stoleté*, zpívával v salonním

úboru. Na fraku ml množství falešných ád, na

hlav nosil z vlas bizarrní »korunku«, kterou mu
vždy nkdo úkladn pocuchal. Obliba jeho byla

tak veliká, že býval zván i k národním slavno-

stem, kde svým výstedním úborem i zevnjškem

budival znanou pozornost.

Prorok pražské povtrnosti, anámý Fiala, jehož

povtrnostní bulletiny svého asu i denní listy oti-

skovaly, je pouhou kopií proroka poasí Sejka,

na kterého se ovšem už dávno a docela zapomnlo.

Povtrnost prorokovával z pny na káv — podle

toho, jak bublinky táhly se ke sklu nebo do pro-

stedka sklenice. Pamtníci vypravují, že býval

v Praze populární jako jeho nástupce Fiala a po-

Kniže z Ispahanu

to bývalý

asové vštby jeho reprodukovávaly asopisy v lo-

kálkách.

Malá strana mívala podivíny, odpovídající jejímu

rázu. Ješt do nedávná objevovala se v tichých

ulicích malostranských pestrá figurka, známá pe-

zdívkou .malostranská baronessa«. Tu a tam í-

kali jí také »prajská královna*. Za dávných a dáv-

ných as, kdy okouzlovala jarem svých pvab
— babka byla už jako vchýtek, a ješt se tu a

tam uchytila stopa bývalé její krásy — zamilovala

se do pruského poruíka a ekala na nho tak

dlouho, až se na rozumu pomátla. Staenka se

tuze ráda fintila a do ohromného žíhon ržová pou-

pátka si vetkávala. Byla jedna pentlika a leckdys

drahocenný úbor jimi tak znesváila, že se mohli

lidé usmát, když si sebevdom vyšlapovala na

chodníku. Šlechtiny byly jejími dobroditelkami,

šatem ji podlovaly a v kuchyni bylo pro ni vždy-

cky njaké sousto uschováno. Útoky a posmch

lidi nevyrušily ji z klidu. Ignorovala úšklebky a

vykraovala si pyšn v davu, jenž se jí posmíval

a na ni pokikoval. Kluci trhali

s ní pentliky, pedbíhali ji, na

bobek si sedali, všechno možné tro-

pili, aby ji podráždili ... ale po-

divínka mla svou hrdost a málokdy

se stalo, že se ozvala nebo za

uliníkem zvláš dotrným rozbhla.

Pod Petínem bydlíval jiný malo-

stranský podivín, jemuž pezdívali

»pan baron« nebo dokonce »pan

hrab ». Byla to docela odlišná figur-

ika, vzbuzující smích komickým

úborem. Mužíek ten všechno si

sám robil — klobouk, boty i šaty.

Byl to hotový hastroš, strašák s pole,

jenž v hadry odn choval se jako pravý

kavalír. Cosi záhadného bylo v tomto

zjevu — slyšel jsem o nm od pamt-

níka vypravovat, že podporoval chudé

a že je i vyhledával. Zmizel jako duch

a málokdo se už na nho pamatuje.

Plebejcem vedle nich byla figurka, zvaná »Husí-

pírko«. Nazvisko to dostal po epici,

ve které ml nastrkaná husí péra. ^^.
Jako žralok za korábem táhl se za

podomními obchodníky, co se jim

nehodilo a co jako nepotebné odho-

dili, »Husípirko« sebral, spravil, slepil,

sešil nebo svázal a po domech s tím

obcházel. Nezvedená mládež mla
ho na mušce a kde se dalo, nco
mu provedla. Chuas koupil jed-

nou nkolik starých obraz, pivlékl

je na beh vedle kamenného mostu,

rámy i obrazy vyistil a ke zdi

na sluníko postavil. Jenom na

chvilku si odskoil, aby si nco k

sndku koupil . . Kluci vyrazili z ob-

louku, obrazy do vody hodili a když l'aii baron.
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Rus.

>Husípirko« pišel

a na vod je uzel,

vyvádl jako divý.

Ješt jedna pohroma
chuifasa stihla. By-

dlil v podnájmu a

svoje úspory ukládal

do slamniku. Jed-

noho dne byla celá

Malá Strana vzhru
— »Husípírko« b-
hal ulicemi, zoufale

lomil rukama, pla-

kal, proklínal a hle-

dal zlodje svých

úspor.

Na Smíchov uli-

cemi bloudíval po-

divín, sladovnický,

se dvma prázdnými

putnami, na Hradanech suchý, vytáhlý staec,

jemuž íkali »Kanovniek«. Více jsem

se o nm nemohl dovdti. Za to v živé

pamti oban staromstských je eznický

Bumbrlíek, zvaný Rus, kterého na ulici

dráždivali opakováním jeho jména : »Ruse,

Ruse, Ruse.* Byl to malý, bachratý lo-

víek, ale za to neobyejný silák. No-

síval ezníkm maso a jenom jejich bodré

nátue ml prý co dkovati, že netrpl

hlad. Nikdo by prý neuvil, co na po-

sezení spolykal. Když v Praze utvoily

se první buršácké spolky a na prome-

nádách objevily se první cerevisky, po-

ídili pražští ezníci milému Rusovi pla-

catou epici, na dýnko pipevnily kížem
dv jitrnice a poslali ho na tehdejší

pražské korso na hradbách, Rus konal

svou úlohu svdomit a na šancích p-
sobil mezi echy i Nmci nemalý po-

prask. Sláva jeho však dlouho netrvala . .

policajti milého Rusa sebrali a dali mu tak drazné

ponauení, že se na šancích už s epicí neobjevil.

»011e neune—Bum« byl pouliní šašek, s nímž

vyvádívala mládež neuvitelné kousky. Nosíval

dlouhý, až na paty sahající modravozelený kabát

a na hlav cylindr, do nhož, kdo mohl, uhodil.

Napadený honival se za mládeži, nkdo mu v ne-

steženou chvíli podrazil nohy, jiný se ho na oko

ujal, oprašoval ho, i klobouk mu zvedl a nasadil . .

v tom bác a >'011e neune-Bum* ml cilindr až na

brad.

Všeobecn známou pražskou figurkou bývala

Pražská Líza«, kdysi prý nejkrásnjší pražská de-

mimondka. Pamatovala slavné doby. Na poest její

poádána byla hostina v letohrádku u Prahy a

množství nejelegantnjších ekypáží ekalo ped ozá-

eným stavením, v nmž Lízá pijímala hold svých

ctitel. Mívala prý velký vliv u všelikých mocných

pán a asto prý si zahrála na protektorku ne-

Olle neune — Bum.

Pražsku Liza.

šfastníka, jenž nco provedl

a o celou existenci ml pijíti.

Do jejího e.xotického budoirku

žena s dtmi za pímluvu pi-

šla prosit, Liza se rychle ob-

lékla, návštvníci ekla, aby
pokala, za plhodinky se pa-

tronka vrátila s poízenou,

ženu s dtmi posadila do ko-

áru, koupila pytel brambor,

nkolik bochník chleba, mou-
ku a podobné vci, všechno

naložila do ekypáže a živou

i neživou pítž dovezla až

nkam za Nusle. Minula doba

její slávy a »Krásná Líza«

octla se na mizin. Léta se

objevovala na ulicích v ki-

klavých úborech, jimiž ji po-

dlovaly soucitné dámiky.
Byla už stará jako svíková bába a ješt se líila

a kroku neuinila, aby si nezakoketovala.

Ženských zjev jiných na ulicích mnoho
nepíchalo do oí — ale v zastrených

hospdkách a kavárnikách staré Prahy

bývalo dosti sestárlých krasavic, o kte-

rých se celé romány vyprávly.

Na ulicích mívaly však pokoj. Za to

mužští šaškové trpli všude. Nkdy byli

zrovna mueni lidmi, kteí si libovali

v drsném škádlení nápadných ubožák.
Ale když z chudé provinciální Popelky

stávalo se velkomsto, ubývalo pouliního

dovádní s nešastníky— až zmizelo úpln.

Dnes by tchto krutostí veejnost nestrpla.

Tmi úka-

zy uplato- -—

.

val se drsný '
-'' ^

vtip nejspod-

njších tíd,

které ovládly

ulici, jakmile ukázal se

nkterý z vylíených

ubožák na chodníku.

Surovci, zahalei, mlá-

dež bez kázn dávala

tu popud. Za tmi ochot-

n úastnili se nechut-

ných štvanic bezcitní

lidé ostatních vrstev.

Nkdy nebylo možno
pro takové povyky projít

ulicí. Dnes jsme této ne-

chutné podívané prosti.

Je to znamením jaké-

hosi úpadku — íkají

jedni — je to dílem

pokroku, jemuž se nco
takového píí — pro-

hlašují druzí. Kosmas. Sejek.
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O est literát stala se u nás pedmtem tak

malého respektu, že by se z titulatur na paeništích

>literárnich« spor sklizených poídil slušný slov-

níek — nejprostších injurií.

Pi tom všem však každou chvíli ozve se stesk,

že spisovatelé nejsou jinými kruhy, stavy a rz-

nými orgány náležit respektováni.

V nedlní své kronice (Nár. Listy) p. J. Kuff-

ner zmiuje se o tchto stescích u píležitosti, kdy

pojednává o známém sporu o poslední cenu No-

votného. A koní : »Všechno se bije a potýká

podle pravidel idejného zápasu, ale zárove všecko

si navzájem prokazuje všemožnou pozornost, jenom

ne takovou, která by pomáhala utvrditi respekt
ke stavu, o njž bží.«

>Dílo však je spolené, teba spolu vycházet,

teba se ctít.

A závr je zejmý.

Kde má vzít úctu ke stavu literáta »zpozdilý«

mšfák, neprokazuje-li ji vlastnímu soudruhu ani

»pokroilý« — literát ?<

=^ Dr. Josef Štolba vydá letos na jae v našem

nakladatelství Li t erár ní a divadelní pamti.
Štolba jest od sedmdesátých let v nejintimnjších

stycích s kruhy literárními a divadelními, umí lí-

iti události s humorem, proto »pamti* jeho bu-

dou asi vítaným obohacením naši memoirové litera-

tury. ^

.11. Zena proti muži. Tato komedie, kterou zplo-

dili dva francouzšti autoi Capus a Arne, zkla-

mala naše obecenstvo náležit. Oznaení hry svá-

dlo diváky hned po vyhrnutí opony k smíchu pi

každé píležitosti — i nevhodné. A když se uká-

zalo, že to není veselá, nýbrž zcela nudná, špatn

peložená komedie, bylo po nálad.

Jenom dva úinkující tšili se mimoádnému
úspchu: pí. Laudo vá a p. Vávra. Ve tetím

aktu, na který by se celá hra dala vbec sestih-

nouti, zvedl se zájem obecenstva tou mrou, že

nebylo konce vyvoláváni obou umlc, kteí ve

vrcholné scén nalezli jedinou píležitost k vyniknutí.

Dj je prostý jako telegram. Paní Darlayová chce,

aby muž její Mauric hájil ped soudem podvod-

ného bankée, nebo sensaní process uiní advo-

káta slavným. Ale Mauric neví v nevinu banké-

ovu a pedá process mladému zaáteníku Langla-

dovi, který se následkem toho stane tak slavným

mužem, že svede hrav i paní Darlayovou, Manžel

se to doví a ženu zapudí.

Události práv tak na aktovku. Ale páni autoi

z toho dali nakynouti tyem jednáním, z nichž

poslední je nejzbytenjší.

V episodách málo vdných zcela dobe se uplat-

nila pí. Pštrossová, pí. ervená a pí. Dan-

zerová. Z pán dostali podobné údly p. Ze-

lensky a Matjovský. Vnovali jim svrcho-

vanou pozornost. Že se do Langlada pán Dey-
lova zamilovala krásná pani advokátova, nechtly

v divadle abonentky vit, a nov angažovaný

len dlal, co mohl. Tak málo se ješt p. Deyi

vpravil do souboru Národ, divadla. s.

^ Nová divadla v Cechách. Po Pardubicích

také Ml. Boleslav oznamuje, že zídí novou, krás-

nou budovu divadelní za 300.000 K. Ješt letos

ponou stavti. Dále se hlásí Chrudim, které již

dlouho nynjší divadlo nevyhovuje.

Kdo ví, jak pohodlný divadelní dm pízniv

mní kulturní pomry msta a ušlechfuje spoleen-

ský život, s radostí pijímá tyto zvsti.

Ponkud tžkopádn chtjí ešiti otázku divadla

v Žižkov. Sbírkami a podíly po 50 K. Tímto

zpsobem se promarní asu, nebo veejnou dobro-

inností se divadlo zíditi nemže. Souasn chtjí

míti nkteré strany žižkovské — representaní dm

!

Pro se vci neuchopí obec, nebo pro obanstvo

obec k tomuto kroku nepimje, jest záhadou.

Všecka pedmstí pedstihují se, aby ped pipoje-

ním ku Praze — neodvratným a nezbytným —
opatila si nejdležitjší poteby — pro demokra-

tický Žižkov nepipamatuje si, že jenom jedna bu-

dova sloužiti mže zábav a kulturnímu osvžení

všech vrstev, a tou že jest divadlo?

Až budeme v Praze kolem opuštného obecního

domu u Prašné brány choditi kríce rameny, bude

to pouení o politice kultury širokých vrstev sice

velmi e.xemplární, avšak bude pozd.

Ale bude to lekce za tyi milliony

-^ Dru Holubovi ml býti postaven v rodném

mst v Holicích pomník. Sbírkami bylo získáno

5000 K, ale nyní rozmyslili se Holití, že lépe

uiní, zídí-li za získaný peníz místo pomníku ve-

lice potebnou opatrovnu pro dti bez dozoru.

Ozdobí ji Holubovým poprsím, a tak uctí památku

svého rodáka velmi úeln.
Toto rozhodnutí Holických je zcela rozumné.

Máme v národ asi 50 zapoatých sbírek na nej-

rznjší pomníky, ale kulturních a humanitních zí-

zení máme nedostatek až zarmucujicí. Žijeme nkdy

jako panika, která dtem doma nedá najíst, ale

na každém posvícení musí býti v nových šatech.

5
— Ti knihy lyriky. (Em. z Lešehradu:

Kantileny sn a vní jara. — Adolf Wenig:
Zahrada srdce. — Jarmil M. Šerý: Kniha

mládí.) Ti knížky verš dosti si blízké intonací

a zabarvením. »Tak mdlo mi, tak sladce, tak sladko

mdle« zaznívá k nám z jedné básn nové sbírky

p. z Lešehradu a tento základní akkord vrací se

a opakuje v celé knize. 'Na stlumené strun* jme-

nuje se jeden její oddilek, ale smle by se tak

mohla jmenovali celá sbírka, je v ni vše tak ztlu-

meno, do dimavých polosn a polotón ztišeno
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a zkolébáno. Je to básníkova kniha líbánková, a

odtud onen ržový opar, jímž divá se tu do svta,

kde hýí a voní kvéty, jejichž vnmi se spíji a

omdlévá, šasten tak, že i ke stromm se vroucn
tulí a »brouky líbá«. Je to sladká a nyvá, skoro

unylá poesie, ale p. z Lešehradu umí na této své

jediné strun hráti výborn, jeho verše mají mkké
a teplé nálady a mnoho hudby, jíž vnoval v této

knížce i nkolik slok hymnických. A nech si již

nkteré z jeho hravých rythm mají své pedchdce
v poesiích básník francouzských, u p. z Lešehradu

zaznívají pkn a lahodn. Pro básník svéhlav

však libuje si v nesprávných tvarech jazykových

(tóny se >snáší«, vely se >spouští«, sny »pn-

náší* pozdrav), je mi hádankou. — V podobn
tiché a snivé nálady, jako p. z Lešehradu, zapádá
se též básník knihy Zahrada srdce — Adolf
Wenig, ale na rozdíl od knihy p. z Lešehradu

jsou zde nálady více smutkem a steskem obestené,

nálady podzimních dn, opuštných park, kde

procházejí se stíny empirových krásek, zapomenu-

tých alejí a doznívajících spinet. Básník, jenž ped
tím již získal si jména jako librettista a vypravo-

vatel pohádek, vesnil se tu v doby pudrovaných

hlav a puklých srdeek, a tak neschází tu ani

markýzek, komtcssek, gloriett, rybník se smutení
vrbou, starodávných romancí, ani pastourell, aby

illuse, k níž pispívá i výzdoba knihy, byla do-

konalá. Je to dobrý nápad a bravurn, s jemným
vkusem byl proveden, ale vru tžko se hádá, co

tu bylo jen k vli dobovému koloritu udláno a

v em bije vlastni básníkovo srdce. Závrem knihy

je nkolik básní v prose pkn zladných a hu-

debných. — O bliže stojí životu a skutenosti,

než oba básníci díve jmenovaní, o to je Jarmil
M. Šerý ve své Knize mládí mén poetický.

Též zde najdete nkolik pkných nálad, veerních

a podzimních, ale v celku je tu již více krve a

dechu života, s nímž však i více drsnjších a tvrdších

ton. Nkteré z básni jeho mají ráz elegický, ale

místy sedne básníku na rty i pošklebek ; komtessy,

které u Weniga sní nad zvadlým listím, kopou zde

psa, je sice antisemita, ale ml rád hezkou židovku,

v rodném jeho kraji je lidu po práci nejmilejší

postel a p. V místech tch nebývá vždy nejvkus-

njší, ale první knize již leccos lze prominout.

Pknou lyrickou perlikou je tu krátká báse Hic
es t a mor . . .

— a—
•• Karel Moor: Karel Martens. Román

mladého umlce. Kniha pán Moorova skuten

zpsobila v hudebních vrstvách pražského obecen-

stva zvdavé vzrušeni. Mladý hudební skladatel

líí v ní adu pekážek a nesnází, kterými mu bylo

probíjeti se k lepší hmotné existenci a zejména

k uznání. Nejcennjší vlastností knihy jest oprav-

dovost, s jakou spisovatel se odhodlal vyvážiti

z pamti nejdvrnjší své chvíle i dojmy a vydati

je na veejnost. Než práv to jest píinou pochyb-

ností, které dozajista vzniknou v pemítavém tenái.
Spisovatel odhalil piliš mnoho stinných stránek

svého hrdiny a tak nkolikráte oslabuje upímné
úastenství, které k nmu cítíme. Ne vždy v ne-

pízni pomrv, ale také v nm, v ubohém Karlu

Martensori jest nejedná vážná píina, která mu
v život ztrpila tolik mladých dni.

Pi vší zajímavosti a pi dobré vli a snaze,

která byla spisovateli vodítkem a již piioval se

zušlechtiti také dobrou formou jazykovou, nelze

pece knihu pokládati za literární in. Schází jí

dar umní, který p. Mooroví jisi jest pístupnjší

na jiném poli umleckém. Ostatn význam literární

snad ani nebyl knihy té úelem. Ds.

-' Ržena Svobodová: Plameny a pla-

ménky. Již ped lety etli jsme »Blahoslaveného«,

nejvtší to z práv vydaných šesti prací paní R-
ženy Svobodové. Tušíme, že to bylo v Lumíru pod

názvem »Kvty na bainách«, a již tehdy utkvl

nám v mysli poutavý zpsob jejího oduševnlého

vypravováni. Spisovatelka mla pi tom ped oima
zajisté hojn skutených podrobností, domníváme

se, že bychom ani dlouho nebloudili, hleJajíce osady

s klášterem a drsným pevorem tam nkde na zá-

padní stran Cech, avšak kouzlo umní, kterými

skupina osob a píroda v Plamenech a pla-

méncích jest obetkána, vábí nás u Rženy Svo-

bodové asto mnohem více, než postavy a obrazy,

odpozorované ze skutenosti.

Se zvláštní zálibou spisovatelka zastavuje se

u starých a chudých, ano, u tch osmdesátiletých

dohoivajicích babiek, jejichž prostou, klidnou a

vyrovnanou moudrosti vlévá útchu a rovnž uklid-

nni do ustaviné rozechvlosti moderního lovka.
Vru, tam v té chudob a prostot pece jen bývá

nejmén hokosti a nespokojenosti, tam ješt bychom
našli ne jednoho, ale adu blahoslavených.

Nemalou pedností knihy jest sliný sloh a správ-

nost jazyková, kterou, bohužel, mnozí naši spiso-

vatelé zatlaují na místo poslední nebo vbec jí

pomíjejí, jakoby správn esky psáti nebylo již

pední povinností eského spisovatele. Ds.
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Svatopluk Cech.
Literami prolil.

Dva básníci zvedli a drží klenbu eské poesie

— Jaroši. Vrchlický a Svatopluk
ech. Na západní stran stojí Vrchlicky, .Sv.

ech na výcho-

dní, ale ob po
stavy jsou vel-

ké a obrovité,

krásných ušle

chtilých hlav a

mohutných be-

der. Jsou jako-

by poslední z

po<oleni obr.
které vymelo.
Co za nimi a

vedle nich vy
rostlo v poesii

eské, nech v

jednotlivých dí

lech je sebe

krásnjší, nž-
njší a hlubší,

nemá již toho

rozmachujejich

velikých kídel,

jejich síly a vel-

kosti.

.Svatopluk
Cech již prv-

ními svými pra-

cemi dával tušiti, že vyrstá v poetu velkého

stylu. Vedle lyrických drobnstek jako Ky-
rysník nebo Kížek, pilehajících k not
lidového popvku, postavil již básn jako

Boue a Snové, v nichž orlích jeho perutí

slyšet první zašumní. Ano, ekl bych, že první

SVATOPLUK ECH. Fot. dr. j. Brejcha

kniha jeho (Básn 1874) je nejkrásnjší ouver-

turou celého díla jeho, že v ní zaznívají už
motivy hlavních jeho básní. Boue s obra-

zem rozkace-

ných živlv i

vzpourou opi-

lých lodník ja-

koby byla ped-
zvstí obdob-
ných, jen šíe a

ješt živji roz-

vinutých scén

v Evrop a

Slavii, druhý
zpv v básni

S n o v é, kde

opiák tu se sme-
tákem

v papírové korun
na rohožce tvá na-

dýmá
jako mocná na

trn

atd., není-li se-

ménkem, z n-
hož vyrostlo sa-

tirické epos zví-

ecí »H a n u-

man?« Podob-
n kratší báse

Na lodi vyhostnc jest jen skizzou

k pozdjší Evrop, jako Husita na Baltu
praeludiem velkých básní echových z doby
husitské.

Ale byly to hlavn dv básn, které již

z poátku ukázaly velký rys echovy poesie

:
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Andl a Adamité. Ob objevují již mar-
katní rysy velkého romantika, jenž odkojen
krásou mohutných skladeb By ro nových a

jeho slavných slovanských následovník, Mi-
ckiewicze, Pu skina a Lermontova,
7. nichž oblíbil si Cech i dramatický dialog

v pásmu epického vyprávní (srovnej appo-
strou jich v pedzpvu k Slavii), tíhne již

k básním velkého rozmru a stylu, k nej-

vyšším metám, k nimž dopnouti se mže
duch poesie. V Andlu, jenž, jeví-li Boue
a Snové ješt tu a tam zápas s formou,
uchvacuje již verši jako horká láva vyvelými
a v rytmu i rýmu okouzlujícími, vystupuje

Bh s kry andlskými, ze slzy božské zro-

zený Andl vchází v zápas s duchem negace
a vzdoru Satanem a zahoí láskou k dcei
lidské, pozadím celé básn je pak veliká po-

topa, zachvacující všecko lidské pokolení.

A ješi více v Adam i tch, jichž první obje-

vem Lumíru r. 1873 zpsobilo pravou sensaci

v literárním svt eském, ukázal ech, jak

veliké vidiny vznášejí se pi^ed jeho duševním
okem. Zde již je malíem, který nebojí se ve-

likého plátna, a širokým šttcem a barvami
sytými, plnými ohn a lesku vrhá na n po-

hnutý a velkolepý obraz hýících i bojujících

nahá s mohutným závrem vítzství Ziž-

kova, obraz, jenž v koloritu nezadá Hammer-
lingovu » Králi Siónskému < a ideov jej pedí.
Jiným takovým rozmrným a skvlým obra-

zem, hodným Šttce ermákova, je Žižka
(Nová sbírka vnovaných prací 1880), sám
nad svým hnvem ped Prahou vítzící, v ma-
lebném kruhu svých vozv a s hrdými vžemi
Pražskými v pozadí, jež zardívá se v jitra

arných barvách. Le ješt smlejší sen za-

tanul echovi na mysli : zobraziti celou spo-

lenost lidskou v jednom celku, odhaliti její

staré prohnilé ády, vylíiti ji v celém zmatku
a viru kižujících se snah, nálad, myšlenek a

vášní, které jí zmítají. Uinil tak úchvatnou
allegorií lodi Evropy, (Nová sbírka verš.

prací), která s vyhostnci pluje širým oce-

ánem k dalekému jihu a která s posledním
slovem lidským: "Zhyn, rab plém!« v hroz-

ném výbuchu zaniká na kypících vlnách, aby
demonstrovala básníkovu myšlénku, že takto

rozpadnouti se musí starý ád spoleenský.
Však již »jiný koráb, olbímem se noe«, ze
sn a cit pohnutého moe* houpá se ped
básníkovým zrakem, je to Slavie (1889),

kde jako na Grottgerov obraze allegorické

sochy Slovanstva shledáváme se s represen-

tanty všech vtví slovanských, a již básník,

jako Longfellow ve své Stavb lodi (The Bil-

ding of the Ship) lo »Unii«, pozdravuje »hrom-
ným syna plesem*. A vedle Slavie je tu

Václav z M i ch alo v i c (1882), Dagmar
(1885), Václav Ž i v s a. (Kvty, 1889—1891,

Sebr. spisy 1901) — samé skladby \elkého

rozmru a veliké koncepce, samé balvany, po
kterých vzhru stoupala poesie eská.
A k velikosti látky druží se u echa vždy

velkost myšlenek, jež sestupují na dno ta-

jemných hlubin duší lidskj'ch, kde skrývá se

touha po vdní, skepse i váše (.A d a m i t é,

Evropa, Modlitby k neznámému)
a vznášejí se až k záhadám všeho bytí, pi-

rody i Boha, on jest básníkem ryzího kara-

kteru, istého ženství, svobody a pravdy
(Dagmar, Pravda, Písn otroka,
Jitní a N o v é p í s n , M o d 1 i t b y k N e-

známému), všech záných ideál jež lid-

ského ducha povznášejí ze všednosti, nízkosti

a bídy, básníkem nadšení (»Svaté ty nadšení
— nebeský plameni — šlehni nám do srdcí,

otinou vzpla!« — Jitní písni a ne napo-
sled básníkem synovské lásky a mládí, nejen

toho ztraceného ráje vlastních let, jemuž tolik

krásných, vždy však elegickým steskem pro-

vátých, verš a pasáží vnoval a po všech
svých knihách básní i prosy (.S i g n o r i n a

Giovent, Výlet do mladosti a j.)

rozházel, ale i toho, jemuž zpívá v Jitních
písních:

Cos nového se rodi v eském vzduchu,

dum svžích jiskení a vlnobití —
Nech jakkoli se zoveš, mladý ruchu,

bu vítán radostn a mj se k žiti 1

Jaru Života a lásky vnována je také celá

kouzeln krásná pohádka Petrklíe (1884),

jak vysvítá z posledního zpvu jejího, kde
básník želí, že nemže již vrátiti se v háje

mlád, by
Skrá tam opel o kmen buku,
snil tam jako v pícšlém ase,
petrklí zlato sbíral,

ztracený ráj otevíral.

Vzpomínky mládí vedou básníka zpt v ty

kraje, kde ztrávil s rodii šastný vk svého
života, ztad bére scenerii mnohých svých
básní, tam odehrávají se leckteré píbhy jeho

arabesek a novell. V krásném pedzpvu
k idylle Ve stínu lípy (Nová sbírka verš.

pr.), V pestrých cestách po echách
(1891— 2), v statích Z dávných vzpo-
mínek (;Kozlináprosa(l 895), v Dru-
hém kvtu (1893), jinde a jinde a nejkrás-

nji snad v pedzpvu k Václavu Ziv-
sovi provází vás básník do míst jemu tak •

drahých, k bílým dvorcm a sešlým zámekm,
lip nebo broskví špalírem, do pokoj s allego-

rickými malbami, ke skíni knih s kývajícím

íanem, aby rozehrál v sob i ve vás nej-

jemnjší, vždy k souzvuku naladné struny

lidského srdce. A tu již potkáváme se též

s básníkovým otcem, jemuž od Vnování
v první knize (Básn) patí tolik verš a

stránek v celém echov básnickém díle.
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Vzpomíná ve Slavii, jak zrak mu jiskil

zanícením, »když Tatranského vštce zlaié

znlky ret otcv zvoníval mu s mocným
chvním«, v Živsovi pipomíná si, jak otec

• zvlášt velý paladýn byl vzájemnosti slo-

vanské* a jak jemu »jevíl mnohokrát, kterak

od vné zimy pólu po stálý jihu máj ohromné
plém se šíí pokrevních bratí, dti velké

Slavie matky, « a V zimní nocí (Nová sb.

verš. pr.) naslouchá povzbuzujícímu, ze zá-

hrobí íc nmu dolétajícímu hlasu otcovu, a stín

otcv unáší jej na slovanský jih, kde bojuje

se za svobodu slovanských národ balkán-

ských, aby spatil jak rod slovanský

skrá zdvihá plnou nových dum a vznt,
svou kolejí chce spti k lidstva cíli

a k volnému svou peru vznáší letu

Slovanstva orel bílý.

Otcem vypstována, vyrostla v Svat. echovi
láska k vlasti a k Slovanstvu v nejkrásnjší

kvty. To jest ta kvinta loutny ZaJeského,

která též u nho stále se zachvivá. S ní se-

tkáváme se y Evrop stejn jako v p -
vabném erkesu (Nová sbírka verš.

prací), ve Slavii smírn a konejšiv zní

ve spor slovanských bratí, sladce a hejiv
zaznívá v Z i v s o v i, ona jest ne poslední po-

hnutkou k velké koncepci Dagmary, skyta-

jící pohled na záhubu Slovan baltických,

mocn horlí v Handžaru (Nová sbírka v, p.),

Václavu zMichalovic a Lešetínském
kovái (1883), zvoní v písních Zpvníku
Jana Buriana (1894), kára, povzbuzuje,

hrozí i tší v mužných slokách .litních
(1887) a Nových p"ísní (1888) a Písní
otroka (189;")). .A teba, že básnické dílo

(Jechovo podává nejeden doklad k tomu, že

vyrostlo na základech literatury svtové, ho-

roucí láska k vlasti a k Slovanstvu, jež iní
jej pímým nástupcem KoUarovým a jež od-

vrací jeho zraky od vyžilého Západu k Vý-
chodu slovanskému, vypstovala v nm zá-

libu, ba zanícení pro vše domácí, od djin a

bájí eských a slovanských až do tch ma-
lebných kroj lidových a svérázu eských
chaloupek — okolnost, která dílo jeho uinila

lidu eskému zvlášt drahým. V látce výlun
eský (Sv. ech správn neshledává v tom
umlecké pednosti — srovnej na p. v Živ-
sovi verše: »jednomu vytkni, že vlast básní

jeho nikdy nezáí, vlastenecký zase verš klin-

káním fráse nazývej <). Svatopluk ech pe-
stává na své pvodní tvorb veršem i prosou.

Mimo nkolik epigram z Pu skina a

par af rasi básník perských není v díle

jeho peklad. Legenda vysvtluje to tím, že

Sv. ech tvoí prý klopotn a tžce, le my-
slím, že výlunost látek eských je tu bližším

a pochopitelnjším vysvtlením.

Vždy pro tvrzení, že tvoí a pracuje tžce,

není z díla jeho samého dokladu, a je-li tomu
tak, dovede odpor vítzn pekonávati. Tu
s líbezným rokotem, tu s bouným hlaholem

inou se a tryskají jeho vtšmou trochaické

verše v kypících kaskádách, v uchvacujícím

bohatství jazyka, obraz, barev a zvukomaleb,

s unášející výmluvností a strhujícím vzletem

lyrika. Mistrovství verše prokázal Sv. ech
hned již Andlem, jehož zpvy cherubínv
okouzlovaly hudbou rythmu a vnitních rým,
jež po letech znovu zazvonily v obdobném
vánoním zpvu andl v básni S n í h (1894),

a prokázal je posléze ve Václavu Živsovi,
k nmuž volil obtížný hexametr asomrný.
Uinil tak pro vzpomínku na otce svého,

který si v Kollárovi jej zamiloval, trochu

i pízvuku chtl tím »strouhati mrkviku*,
ale snad psobil tu, teba nevdom, i píklad

starších skladatelv idyll na p. Holého nebo

vzor svtové poesie, Gothovy básn Her-
man a Dorothea, Vossovy Louisy a

Longfe llo vo vy Evangelíny. Af tak i
tak, verš ten tak sluší té starosvtské idylle

eské a jest povždy dkazem echovy ne-

ohrožené tvrí samostatnosti a zvláštního

jeho umleckého citu.

Zpvné jsou echovy písn, kterým dj
epický prokládá (Lešetínský ková) nebo

i rozpádá (Zpvník Jana Buriana),
skvlé jeho pedzpvy, mistrné a nádherné

jeho popisy a líení, u nichž s epickou šíí

prodlévá, kdykoli se mu píležitost udá (na

p. popis monstrance ve Václavu z Mícha-
lo víc, ^

pralesa v Hanumanu, domácích

háj v Živsovi a j.) ; znaje sílu svého šttce,

miluje ech velkolepé výjevy, boui a huragan,

srážející se davy, pohnuté obrazy kvas, bitvy

a vzpoury. Postavy jeho jsou živé a plastické,

nech i mnohde íealisované a nech leckde

jsou to jen oživené ideje, které u nho všude

na se narážejí, s mnohým jiskením vtipu a

ducha se kíží a potírají, aby z vády a debatt,

do nichž dávají se nejen lidé. kdekoli se

u nho stetnou, ale i kvty (Váda kvtin),
vysvitla nejjasnji stále jím hledaná • pravda.

Skvlé lyrické pasáže, jimiž ech epické

básn své hojn protkává, vnukly dokonce

mínní, že je více lyrikem, než epikem (Dr.

Jar. Sutnar: Svatopluk Lech's Leben und

Werke). A pece není tomu tak, jak dokázal

ech na p. jen Václavem z Michalovic,
nejdokonalejším dílem svým, mohutné evokace

dj eskéno utrpení, pevné stavby a kovov
silného a zvuného verše, dílem, vi jehož

úmrnosti a uchvacujícím scénám ustupuje

do pozadí i široce založená, zejména v prvním

zpvu a pak v jednotlivostech krásná, le
pece již chladnjší Dagmar.
Teba není však správno mínní upírající

echovi velkou potenci básníka epického, jisto
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je, že 11 echa nebývá asto jednolitého celku

a pevn znýtovaného plánu. Snad zavinno
to bylo tím, že básn jeho vtšinou psány
byly po ástech pro asopisy nebo že po ase
práce echa unavila (u nkolika vtších básní

v Sebraných spisech Cechových naleznete po-

známku, že je básník chtl pepracovati) a že

unáhleným koncem h.edl se zhostiti úkolu

:

le snad psobila tu i snaha vyhnouti se aka-

demické ztrnulosti a jednotvárnosti, pedant-

ství poetiky, zstati na výši básn a nekles-

nouti v úrove prosté veršované povídky.
\^ básni »Ve stínu li pj'« jednotlivé píbhy,
nkteré tak cituplné a tklivé a jiné tak plné

humoru, visí jako v Canterburských po-
vídkách nebo v Longfellowových Povídkách
z hospody u cesty (Tales of Wayside
1 n n) jen voln na tenké pízi jimi probíhající,

jinde pojí se k epickým partiím jeho básní

zdramatisované dialogy, nit vyprávní pro-

tkává se sny, vzpomínkami, písnmi a po-

hádkami (ku p. ve Snhu), které ovšují
kostru básn kvtnými guii-landami a zar-
stají ji svžími úponkami. Nech si kdo na-

mítá, že trpí tím pevnost stavby, jednolitost

celku, že spád dje se zdržuje, souvislost

petrhuje, Sv. Cech obdivuhodn a zpsobem
jen jemu vlastním dovede pes všecko slou-

iti rznorodé živly tmelem nálady a poesie

v celek kouzeln pvabný.
Mocná víla Fantasie stála kdys u jeho ko-

lébky a uinila jej velkým kouzelníkem, který

jediným zamávnutím arovné hlky unáší

vás v pohádkové kraje, daleké stízlivé zku-
šenosti. Do sn a do pohádky uprchá, jak

jen mže, i ve svých všedního života se tý-

kajících sujetech, a živel reálný a fantastický

snoubí se v jeho díle zpsobem tak podivu-

hodným, že práv v tom shledávám jeden
z nejvýznanjších rys jeho básnické indivi-

duality.

S bohem, všední svte!
vynudil mne dosti

copatý tvj rozum
s tetkou rozšafností —
dobe se tu mj

!

Rozvahu a moudrost
a si vezme as,
chci být pošetilcem

rozpustilým zas.

Hejal do pohádky
v báchorkovím voze atd.

zazpíval si jist ze srdce úvodem k poetické

pohádce Petrklím a svému pedsevzetí
je také jak náleží vren. U nho sestupuje
nahá Pravda s oblak mezi davy (Pravda
188G), bájený Velikán-Velikán.ivi (Krato-
chvilná historie o ptáku Velikánu
Velikánovii 1890), známý obrovitý ope-

ienec ruské báje, usazuje se na radnici, ve-

leop indický Hanuman organisuje a relormuje

íši opic (Hanuman 1884). arovný pavouk
tká zlatou pízi na šaty princezny (Pohádka
o arovném pavouku 1898). šotek pro-

vádí tverácké kousky v museu i na fakul-

tách a konen unáší básníka k fantastickému
letu vesmírem (jedna z nejvelkolepj-
ších partií básnického díla echova v bá-

chorce Šotek, poprvé r. 1886), pateru Lak
tancovi z tabatrky vyhoupla se etherická

Nikotin a, v Poslední vánoní po-
vídce oživuje loutka, v Signor in Gio-
ventu objevuje se ustaranému písai v maš-
karním mumraji kouzelná postava Mladosti,

a podobných doklad daly by se vybrati plné

hrsti z jeho povídek a arabesek, plných grácie

a humoru. V románu Ikaros (Kvty 1885)
jest vdím motivem sestrojení nového idi-

telného letadla vzduchem, ale bez takovéhoto
prostedku dostává se pražský domácí pán,

pan Brouek (figurka nyní již populární) cestou

z Vikárky — do msíce a pozdji do svta X\'.

století v Pravém výletu pana Brouka
do msíce (1888) a Novém epochál-
ním výletu pana Brouka tentokrát
do patnáctého století (1889), které nech
si v nápadu samém mají pedchdce ve spi-

sech Cyrana de Bergerac a .Andersena (Pe-
zvky Štstny), vynikají originálnim prove-

dením, scénami neodolatelné komiky a hu-

moru, trefnými šlehy satirickými.

Humor a satira jdou s fantasií u echa
stále ruku v ruce. On plachý snílek a velký
samotá, který sám o sob povdl, že o nm
neplatí výrok, že je lovk spoleenskou by-
tostí (Rozliná prosa. — Z mých liter,

zaátk), sám nevidn a jakoby pohádkovou
mlhou zasten, všecko vidí a byste pozoruje,

co se dje v eské spolenosti. .A vida tolik

nepoctivosti, zvrácenosti, trásí a lží svatoku-
pectví s nejdražšími ideály lidstva, chabosti

a úzkoprsosti, planých hesel, svár a stranictvi

v umní, vd, politice i styku spoleenském,
tepe je nemilosrdn a vtipn, nikdy však
osobn, v Petrklíích, v Hanumanu,
Pravd, Šotku, ve Velikánu Veliká-
novii, ve Výletech pan a_ Brouka,
v Pestrých cestách po echách a
v celé ad drobných básní a humoresek.
Nejvíce cením tu H a n u m a n a a pak teba
v dji roztíštného, pece jen krásného
Šotka, kdežto Pravda, a originální, je

základní myšlenkou a v nkterých partiích ne-

odolateln psobí, zdá se mi stálým postupem
od jednoho stavu k druhému, od jedné tídy
spoleenské k druhé jako v Labyrintu svta
již ^jednotvárnjší.

eho báchorky veršem a humoresky chtjí

docíliti svými allegoriemi, vtipem a smíchem,
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to positivn vyslovuje Sv. Cech ve svých
Jitních a Nových Písních a 1^ í s-

ních otroi<a, díle svém nejpopulárnjším
a nejrozšíenjším, horuje v slokách mužné
síly, ušlechtilého pathosu a místy i prorockého
rázu pro ryzost karakteru, upímné, inurodé
vlastenectví, poctivost zbrani, lidskost a svo-

bodu národa i všech jeho tiJ. Zejména lidu

dlnému vnována je tu nejedná báse ho-

roucí oslavy práce, procítné útchy v jeho

boji a pevné víiy v jeho vítzství. Sociálním

i národním kivdám elí nehrožen též jeho

L e š e t í n s k ý ková, tak cele eský a mo-
derní svým ovzduším, látkou, postavami í pís-

nmi ; soucitem a láskou vyrovnávají se so-

ciální nesrovnalosti ve Snhu, pvabné
básni, obestené poesií snhu a vánoních
zvon, a ješt v jedné z jeho posledních prací,

v rozkošném veršovaném obrázku .Sekái
(poprvé v Kvtech r. 1903) v písních lidu

i meditacích básníka zaznívá ohlas toho, co

práv nejmocnji bouí v ovzduší eském.
Nech si za mnohými postavami básní i po-

vídek echových tušíte samu osobnost jich

tvrce, ech pece nemže býti nazván bás-

níkem nejsubjektivnjším, jak iní na p. ve

studii své Dr. Suttnar. Osobnost jeho, nehled
ke pedzpvm básní a ke vzpomínkám, kde
závoj s minulosti své jen ostýchav a deli-

kátn odestíra, ustupuje ráda všude do po-

zadí a jen malými skulinkami dává nahléd-

nouti do svých intimit, do svého nitra. Pokud
se tak pece stalo, objevuje se ech ped
námi jako muž hrdý. neoblomný a skromný
zárove, jenž nežádá žádné pocty a odmny
(o cenu se ucházel a také jí dobyl jen ped
lety v mezinárodní soutži básní vnovanou
památce Calderonov; srovnej též na p.
v Kratochvilné historii o ptáku Veli-
kánu Velikánovii I. vyd. verše str. 53),

jako básník, jenž me práci svou mítkem
nejpísnjším, v stálých tone pochybnostech
o její cen a trvalosti (srov. na p. v Šotku
verše na str. 25), jako velký milovník pravdy,

srdce soucitného a vzácn ušlechtilého smý-
šlení.

Nejsubjektivnji však zaznla struna ieho

v Modlitbách k Neznámému (1890^,
v tch istých a povznesených, tu hymnicky
vzletných, tam dumav klidných meditacích
o Bohu a náboženství, o víe a lásce ke
všemu stvoení, jež hluboce dojímají svou
nelíeností, ryzostí a upímností. Jisté jen

z obavy, aby nebyl lepším pokládán než
vskutku je, odhaluje tu básník bezohledn a
kajícn své slabosti a kehkosti v básni
Zpov, nežádaje si nikoho míti soudcem,
ale nepijímaje od nikoho také shovívavého
rozhešení.

O dílech echových prosou, o jeho po-

vídkách, arabeskách, humoreskách a rtách,
rovnž i o knihách jeho memoirových stala

se již zmínka nkolikráte zpedu. Vynikají

práv tak jako jeho cestopisy (zvlášt Upo-
mínky z Východu 1885) elegantním stylem,

neobyejnou istotou a lahodou jazyka a
\- partiích popisných, v nichž nikde básník se

nezape, spoívá nejvtší jejich kouzlo.

Ode dávna želeno, že Svatopluk ech stráni

se tvorby dramatické, a leckteré partie jeho.

epiky se k ní úzce blížily. Teprve r. 1898 a
1899 poaly v Kvtech vycházeti ukázky
z velké dramatické jeho básn Rohá na
Sion, jež však do té chvíle celá tiskem ne-
vyšla.

Pehlížejíce ke dni šedesátých narozenin
básníkových veškeru tvorbu echovu, ža-

sneme, co tu vykonáno jím práce a velkých
skutk básnických. ».-\ kolik dl — ekl již

ped lety Neruda — tolik démant ídké veli-

kosti a kouzelné istoty* a dodal: >echov
poesii neodolá srdce žádné. Osobu echovu
zná v echách málo kdo, jeho poesii zná
každý«. .'\ od té doby, co Neruda napsal slova

ta, kolik nových démant zasadil ech do
svého vínku, jak ješt vyrostl a zmohutnl

!

Milován svým národem, jemuž byl prorokem
a vdcem, oceován statisíci, jež znovu a

znovu pijí z kišálových pramen jeho poesie,

vysoko nad mnivým vkusem doby stojí tu

jako jeden z onch mistrv, o nichž ekl
Longfellow, že jejich » krok echo dál chodbami
asu zní.« Aut. Klášterský.
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Sv. echovi
Uc ilni 21 . února 1906.

«Jak bohatýrský úder meem v štít

zní 'IVoje jméno šírým, eským krajem ;

Co naším peklem, oistcem i rájem.

Tys v nesmrtelné písni lidu sky

!

A drsným kídlem as kol Tebe lít",

Ty zkruširs jej .Své poesie tajem,

dokázav, že kdo pravým vnen májem,
vždy v žulu ryje myšlénku i cit.

Cos pohbil v sob — nikdo nevypoví,

My víme, svátek byl, když nám Jsi zpíval

a co Jsi pl, vždy znlo z duše k duší

;

Duch národa vždy dunl Tvými slovy,

dech djin stránky Tvého zpvu zrýval,

ten vný, který stará pouta kruší.

Jar. Vrchlický.

m m m

U Svatopluka echa.
oiského roku na du-
šiky vyšel jsem si do
kraje, zatoulal jsem
se až nad Podbabu
a když jsem se vracel

kolem ^ sídla Svato-
pluka echa na Ha-
vránce, zatoužil jsem
po tom, abych s bás-

níkem zase jednou n-
kolik slov pohovoil. Nezastihl jsem ho doma.
Strážce pízemí mn ekl, že pan ech hned
asn z rána odešel se svou sestrou na hbitov
a že se vrátí až pozd k veeru.
Uplynulo nkolik nedl a já zase zkusil

svoje štstí. Ptám^ se hoch dole v úvalu, ne-

vdí-li, je-li pan ech doma.
Nedovedli íci, zda ano, jlí ne.

•Už dávno jsme pana echa nevidli . .

nkolik dní už ze stavení ani nevyšel.*

Putuji po svahu k ville a dovídám se pe-
kvapující novíjiu.

Svatopluk ech odsthoval se na zimu do
Prahy. Prošel jsem se zahradou, pokochal se

arokrásnou vyhlídkou a vrátil jsem se do
Prahy.

Nenapadlo ^mn pátrat po zimním obydlí

básníkov. Cekal jsem na jaro. Vdl jsem,

že se ho Cech ani dokati nemže a že ho

zase uvidím v zahrad, až jarní sluníko po-

vyskoí a zaheje. Zatím zaalo se v redak-

ních našich poradách mluviti o básníkov
jubileu. Co nevidt bude tomu šedesát rok,
co se Svatopluk ech narodil. Bude to veliký

národní svátek. Domlouváme se, aby ti, kdo

s echem mli astjší styky, napsali njakou
upomínku

Nebylo snadno dovdt se, kde ech v Praze

bydlí. Nikdo nevdl, kam se pesthoval.
Obrátili jsme se na bratra básníkova, p. Václava

echa, jenž nám sdlil, že bratr jeho bydlí

se sesti'ou Zdekou v Holešovicích.

V nedli dne 14. ledna t. r. asn z rána

vydali jsme se na pout za echem. Bylo

krásné, skoro dubnové jitro. Nebe bylo modré
jako pomnnka a vzduch byl svží jako o prv-

ním jarním dnu. S^ tlukoucím srdcem stanuli

jsme ped obydlím echovým. Nevím o nikom
z mladší literární družiny, jenž by cosi po-

dobného byl nepocítil.

Ale na poprvé jsme nepochodilí. Sestra e-
chova nám oznamuje, že bratr odešel asn
z rána a že vrátí se dom až veer.

"Sluníko ho zlákalo do pírody — pjde
asi kolem Havránky do Bohnic a možná, že
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tam nkde poobdvá. Není ale vyloueno, že.

zastaví se ve Vahov rybárn nebo v restau-

raci v Tróji.*

Pohovoi^ili jsme chvili<u, vyšli a ulici a za-

dívali se i< výstav. Výstavní palác zalit byl

slunení záí a vypadal jako starý, pohádkový
zámek. Zbytky zlatýcli ozdob zasvítily, okna
zaplanula a nás to táhlo blíž, k místm,
k nimž víže se tolik slavných, tolik hejivých

upomínek . . .

Jdeme, octneme se v pírod a tu najednou

zablá se nám v dálce echova villa. Podí-

váme se na sebe a ekneme:
• Pojme tam . . snad echa nkde po-

tkáme . . aspofi ho uvidíme . . !<

A už pidáváme do kroku a letíme juná-

ckým pochodem. Na pívozu se dovídáme,

že se tu dnes pan ecii nepevážel . . že se

asi dostal na druhý beh holešovickým prá-

mem.
Za nkolik minut ocitáme se v údolí pod

Havránkou. Stojí tu ada malých, vesnických

domk. Ped jedním vidíme skupinu chlapc
a dvat.

*Hoši,« ptáme se . . »nevidli jste pana
echa ?«

• Nevidli,* odpovídá jich nkolik najednou.

Zastavíme se. Hýli jsme udýchání rychlou

chzí a chtli jsme si trochu oddechnouti.

»Víte-li pak hoši, kdo je to pan ech? . .<

»Ano . . prosím . .,« odpovídá klouek asi

osmiletý . . »pan Svatopluk ech je básník

a spisovatel.*

> Výborn, synáku, výborn . .«, pokle-

pávám mu na rameno . . >a znáš-li paíc také

nco, co napsal?*
•Oh . . ano . . znám.*
A hned na to vyhrkl ze sebe slova:

Ddeek a babika.

Trochu se zajikl, ohryzek mu nkolikrát

popobhl nahoru a dol jako sloupeek rtuti

v libelle. Za chvíli teprve dodal : Báse od
Svatopluka echa a spustil zpívavým tonem

:

v šedém domku pebývají
ddeek .1 babika,
ve dvou tlech nahrbených
jedna dobrá dušika . .«

Vyptávárne se každého, koho jsme potkali,

ale nikdo echa nespatil. Pijdeme na Ha-
vránku a slyšíme, že se tu ech nezastavil.

Vyjdeme zahradou na pláii a (jctneme se na
Bohnické rovin, zamilovaném to zátiší Ce-

chov, o kterém se zmiiuje také ve svých
tklivých vzpomínkách na bratra Vladimíra.

(Kvty — srpen až prosinec 1905.) Zde na-

posledy bratí se vidli.

•Opt jsrne chodili Bohnickou pláni« — píše

Svatopluk ech — »za obvyklých diskusí a

tenkrát mluvil (Vladimír) zvláš o literatue,

zejména o svém zámru sepsati velký román,
v nmž by se obrážely proudy souasné,
O tomto zámru mluvil sice s ohnm, ale celkem
zdálo se mi, že spoívá na nm stín jakési

únavy. I vzezení jeho bylo mén dobré než
jindy, tlo ponkud zhubenlé, tvá bledší a

mdlejší.

Jako blesk z istá jasná — koní ech tento

odstavec vzpomínky — zasáhl mn brzy

na to telegram mého synovce z Reichenhallu,

že otec jeho práv zemel."
Venkovan, kterého jsme práv na pláni po-

tkali, sdloval nám, že potkal echa u Bohnic.

Prohlédli jsme si zahradu a vraceli jsme se

do Prahy.

V úterý vydali jsme se na cestu za echem
po druhé.

Tentokráte nám štstí pálo.

Básník pivítal nás tak roztomile, že jsme
u nho brzo zdomácnli. Nedovedu ani po-

vdt, co kouzla je v echov chovaní, co ho
vlastn iní lovkem tak milým. Oi jsme
mohli na nm nechat. Vypadá znamenit.
Vous i vlasy od té doby, co jsme se s ním
setkali v Obíství, o ton zblaly, ale tváe jsou

svží, zaržovlé, oi jasné, hlas neztratil na
své píjemné, barytónové lahod.
Sám vzpomnl na naši návštvu v Obíství.

Spoleník mj kraj výborn zná a sdloval bás-

níkovi novinky z míst, kde prožil nkolik rok,
na které rád a asto vzpomíná. Provádjí se

tam regulaní projekty znaného rozsahu, které

tvánost krajiny velice pozmní. echa hovor

tento nesmírn zajímal a byl potšen, když
se dovdl, že »staré Labe« zstane zacho-

váno.

Mistr se v nm ozval, když líil krásy a-
rokrásného tohoto zákoutí, jež krajinái naši

tak rádi vyhledávají a odkud vracívají se vždy

s bohatou koistí.

• Škoda . . škoda,« zatoužil ech . ., »žc

jsem pišel o tyto vycházky. Ale nešlo to

jinak . . toužil jsem po Praze a Havránka se

mn vždy zamlouvala svou krásnou svdné
lákavou polohou. \'ídal jsem villu ze svého

dívjšího bytu v ulici u dráhy a vždy mne
tam cosi táhlo, až jsem se rozhodl, že se tu

usadíme.*

ViUa je hezounké stavení, je to ideální letní

byt — ale v zim je tam jako na majáku

nebo na rozhledn. Stavba je lehouká, vtry

si tu podávají ruce a mrazy lezou až do po-

stele. Nebylo jiné pomoci, než ustoupit a vy-

hledat na zimu teplejší koutek.

Ale co nevidt se na svou Havránku do-

stanou !

ech rozhovoil se s nadšením o jarních

pracích. Zase bude od Božího rána až do ve-

era v zahrad, mezi stromy ~ ptáci pijdou
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... a sluníko zane opalovat. Práce unaví

a zemdlí, odpoineš si, na Prahu se zadíváš

a lovku je tak milounko v duši. jako tomu
skivanu ve výši nad oblaky. Je tu tak klidno,

že chvílemi zdráhá se tomu uvit, že je na
saminké periferií velkomsta.

•Málokdy sem kdo zabloudí ... To jsou ty

výhody ... ale mají svou stinnou stránku. Zej-

ména na podzim jsou nejcitelnjší Rád bych se

podíval do msta . . eknme teba do divadla.

Ale ty trampoty s návratem ! S pevozníkem mu-
sím vyjednávat, aby na mne ekal a abych
nemusil na nho dlouho volat. .A. te ta cesta

do kopce . . ! Nu . . chápete . . že se musilo

pomýšlet na njakou odpomoc . . .
«

ech by snad ani nedi.ivedl žíti po celý

rok ve velkém mst; je mu jako ptáku
v kleci, musí-li na as podrobiti se nutnosti.

Píroda je jeho chrámem, kde je mu nejvol-

nji. Na jae í v let z Havránky chodí na
delší výlety . . nejradji do Sárkj', Selce, Roz-
tok a do Klecan. Je radost ho poslouchat.

když vypravuje o svých toulkách v tchto
koninách. Ješt víc však se rozohní, mluví-lí

o svých zahradnických radostech i starostech.

Byl bj' rád ml ve své zahrad nco jehli-

natých strom. Na jedné stran jsou jenom
akáty. Úval lemuje ada statných, mladých
kaštan. Z daleka vypadá ádka strom jako
veliká zelená housenka.

»Chtl jsem propestiti«, postžoval si

básník, »akáty zelenými jehlany, ale špatn
jsem pochodil. Pedloské sucho zkazilo mn
tuto kulturu nadobro. Máme vbec s pozem-
kem rzné potíže. Pda není zvlášf dobrá a

proto nutno podle toho stromky a kee vybírat.

Z pomologické zahrady není radno je brát . .

tam mají prst výbornou a pijdou-li do chudší
hlíny, snadno zakrní nebo zajdou. <

irou náhodou se stalo, že Svatopluk
ech zaletl vzpomínkami do nejrannjšího
svého mládí

!

Rodie jeho byli svého asu také na Pe-

rucí. Zavadilo se o Ženíškv obraz »01dich
a Božena« a já mimochodem poznamenal, že

originál visí v Doubkov zámku v Litni.

Otec echv byl zde njaký as hospo
dáským správcem. Básník vzpomnl si na
mladá sv(je léta a povdl roztomilou drob-

nost. Bylo mu asi osm rok. Dostala se mu
do rukou nmecká kniha s obrázky. Hoch
nevdl nic víc z obsahu, než to, že se vý-

jevy na obrázcích zachycené odehrávají
v Uhrách. Vábily ho obrázky a hádal, co asi

se o nich v knize vypravuje. A najednou se

v nm zrodila touha, povdt svými slovy,

co vidl zobrazeno.
A hoch psal text k obrázkm podle toho,

co mu dtská jeho fantasie diktovala. — —

Svatopluk ech nkolikráte vzpomnl svého
bratra Vladimíra, nedávno zesnulého.

Série lánk »Z upomínek na braira Vla-

dimíra* ve 'Kvtech' byla, jak pochopitelno,

sledována tenái s neobyejným zájmem.
Hned v první kapitole zmiuje se Svatopluk
ech o zálib svého bratra v pseudonymech.

»A jest mi ješt,* píše S. ech, 'jakobych
se ml omluviti stínu nebožtíka Nerad stavl
svou osobu na oi širší veejnosti a nebyl

pítelem reklamy. Poslední léta ídil sam
»Kvty«, jichž byl spoluzakladatelem; a te-
náové dosvdí, že netrpli reklamním hlu-

kem, ba že i nedávný ptadvac;itý roník
minul bez jubilejního šumu. .Ani jako spiso-

vatel nepodpisoval se tém nikdy svým jmé-
nem. Co bylo pode jménem Vladimíra S.

echa uveejnno v tomto asopise a jinde,

jsou práce jeho syna. On sám užíval oby-

ejn rzných pseudonym nebo uveejoval
své práce docela bez podpisu, tak že sebrání

jeho pozstalých spis psobí leckteré ob-

tíže.*

Svatopluk ech psal tu zárove — o sob.
Na vlas tak tomu bylo s ním. Utíkal ped
veejností a bál se jejího nadšení i náchyl-

nosti k rzným lichotkám. Bylo by zajímavo
sestaviti seznam jeho nespoetných pseudo-
nym.

Zmínil jsem se o tom. ech se pousmál a

ekl

:

»To by dalo mn samotnému mnoho práce

. a nevím, zda bych to svedl. Podepisoval

jsem své práce rznými jmény, nkdy pouhou
písmenou, nkdy vyšly docela anonymn. Tu
a tam jsem naznail ve svých spisech svj
pseudonym — ale to je jenom nepatrná jejich

ást. Bylo by teba projíti roníky asopis
z tch dob, do kterých jsem psával. Byly
toho rzné píiny, pro mn záleželo na
tom, aby z-^talo utajeno, co jsem napsal a

vytiskl. Pední asi byla ta, že jsem byl úa-
sten na redakci asopis a tu se mn nezdálo

vhodným, aby se vdlo, že jsem psal to a

brzo na to nco jiného. Pseudonymem jsem

oznaoval hlavn svou prosu. Psal jsem v té

dob také básn a tm jsem pikládal vtší

váhu nežli své prose. asto a asto byl jsem
nucen psáti proto, ponvadž nebylo rukopis
od jiných autor. K tmto pracím míval jsem
nejmenší dvru a oznail-li jsem je njakým
podpisem, inil jsem tak jenom z toho d-
vodu, ponvadž se na to poukazovalo, že to

podivn psobí, není-^i literární píspvek
oznaen jménem nebo aspo pseudonymem."

Doposud jsme se ani slovem nezmínil

q tom, že tomu bude brzo šedesát let, co se

ech narodil. Hovoili jsme o básníkov ro-

dišti a dovdli se, že básník v Ostcdku ne
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byl od té doby, kdy odtud na klín své matky
byl odnesen.

Konen jsme musili kousnout do kyselého
jablíka.

Nezapomenu nikdy na tuto chvíli. ech
jakoby se byl na tom sedadle shroutil. Kdyby
byl mohl zmizeti, jist by mu to bylo bývalo
nejmilejší.

• Prosím, « ekl po chvíli, »kdyby — musí-li

to už býti . . se to stalo co nejnenápadnjším
zpsobem. Vte mn upímn . . pivedlo by
mne to do nejvtších rozpak. Uzavel jsem
svj život jako literát. Co jsem napsati chtl,

to jsem napsal . . moje sebrané spisy jsou
ukoneny ... Co tedy by chtl kdo psát, co

o mn íci? Patím minulosti, co kdo o mn
íci chtl, to už bylo napsáno . . . jak pravím

. . snažn o to žádám . . rád bych zstal do-
cela stranou, nepovšimnut a nevyrušen ze
svého klidu . . . «

Nemusím ani podotýkat, že jsme pišli do
rozpak.
Výmluvnost vypovdla na dobro službu.

Hovoí se a lovk cítí, jak vázne a jak mu
je horko. Nerad bych odešel, dokud si od
básníka nevyžádám svolení, abych mohl na-

psati aspo to, jak jsme za ním putovali, jak

jsme se s tmi hochy v úvalu pod Havrán-
kou setkali, jak se tší na Havránku a konen
to, co jsme mluvili o tch pseudonymech.

Svatopluk Cech sepjal ruce a udiven se

ptal:

A myslíte, že to bude nkoho zají-
mat?* Dr. R. J. Ki-onbaiier.

Bl BI E)

ást honoráe pedem.
Literární vzpomínka.

JI
^ylo to v letech devaJesatých. Literární pomry

byly tenkráte mnohem utšenjší. Spory byly,

ale jen mezi mladými a starými.

A protože mladí mli asopisy málo rozšíené,

obecenstvo hrub nezvdlo o nejedné šarvátce,

zvlášt když staí, vážnjší a klidnjší lidé na

l<aždý útok neodpovídali. (Pod slovem »útok« nech
tená vyrozumívá bezohledné kritiky mladých, tak

aspo sluly v terminologii denních hovor tehdej-

ších.)

List bylo mén, nežli dnes, a byly rozšíi^enjší,

a už »krásní dnové aranjuezští« stedoškolské kol-

portáže byli ti tam. Pece však vycházelo asi deset

asopis, které — nepoítaje denní listy — slušn
honorovaly.

A protože, jako podnes, tenkráte gros spisovatel

nebylo držiteli fidtikoxis, ba naopak, mnozí z nich,

tož ti mladi a nejmladší, byli asem velmi po-

tební, dlužno jen schvalovati bohulibou instituci,

kteri slula tenkráte »zálohou - v úední termino-

logii redaktor a nakladatel perhcreskujicích bžný
v obecné mluv spisovatel výraz »foršus« — do-

klad to, že také kultura literární se všemi svými

pednostmi a stinnými stránkami pišla k nám pes
dobré naše súsedy na severu.

Šibeniní humor literát vyerpavších své fondy

zcestoval toto slovo, které bych v pítonnosti re-

daktora neb nakladatele na poátku své literární

éry za žádnou cenu nebyl dostal "pes ohradu

zub«, jak íkal Homer, výrazem pedstel, otro-

ckým pekladem. Pozdji vymyslila stydlivost po-

nkud už ostílená pro tuto instituci metaforu '•ást

honoráe pedem* — ješt pozd,i, bohužel již

pozd, kdyit v dob toho vzácného poznání záloh

již nepoteboval, seznal mj literární vhlas, že je

taková záloha vc velmi oprávnná, že vlastn ml

by se po piijetí rukopisu platiti honorá celý hned,

jako dlník ruky po vykonaném díle obdrží celou

mzdu.

Zatím jsme se sami stali redaktory a máme všecku

píležitost zásady tyto provádti vi mladým.

Tenkráte však definovali jsme si zálohu jako ásf
honrrae vyplacenou na pouhý rukopis, jehož pe-

nžní hodnotu, pokud není vysázen, nelze pi rz-
nosti rukopisu jednoho a téhož spisovatele a ješt

vtší rznosti rukopis rozmanitých spisovatel

pedem stanoviti. Vdlo se pak v literárním zá-

kulisí (t. j. v hospdkách, v nichž se družiny

pátel veer scházívaly), že jsou nkteré firmy,

které vyplácejí zálohy dle tehdejšího našeho m-
ítka pímo skvlé. Slynul v té piín Simáek,
Otto, také Vácslav Vlek a konen administrace

Kvt nkolikráte projevila ochotu poskytnouti zá-

lohu dle rozsahu práce neostýchajíc se ani obnos
5— 10 zlatých, ba necouvala ani ped 15 zlato-

vými zálohami, což vzhledem k drobnosti lánk,
které jsme tenkráte ve své mladistvé nepraktinosti

psali, byl obnos úctyhodný. Postupovalo se pak

z poátku — návod potomstvu literárnímu jist

bude vítaný — tím zpsobem, že po první práci

vykalo se vytištní, po nkolikáté teprve, když

se vždy všecko hodilo, co dotyný literát napsal,

vyžádána záloha po nkolika dnech, když pí-

spvek mohl už býti peten redaktorem a o jeho

pijetí rozhodnuto.

Když pak po ase s nkterými redaktory uza-

veno skoro pátelství každodenními styky na pro-

cházce, v hostinci a jinde, rozumlo se samo sebou,

že píspvek bude pijat u mnohého literáta dle

povahy jeho práce i povolovány zálohy bez íkání,

na pouhé »omrknutí< rukopisu, lákavosti nadpisu,

slibnosti rozsahu a jiných podobných kriterií.
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Do tohoto eldorada však poátek pibhu, který

chcem vyprávti, nepadá. Pihoda drobná, která b)'

ani nezasluhovala býti vyprávna, kdyby oste ne-

charakterisovala dobrosrdenost nejmilejšího mého
autora: stala se asi v dob, když první práce pi-

satele této vzpomínky poaly se objevovati v ped-

ních listech, z prvii pod pseudonymem, pak pod

vlastním jménem, které redaktorm vážných aso-
pis nezdálo se býti neznámým, soud dle vlíd-

ného pijetí prací a brzkého jich otiskování, ehož
nebývá vždy dnes — dkaz, že spisovatel njak
lety shloupnul. 1 to se stává.

Byla to doba largiosnich záloh, která však záhy

pominula vinou nkterých neprozíravých spolu-

pracovník, kteí se patrn ídili zásadou »aprs
nous le deluge«, lhostejných k osudm další ge-

nerace, která se nebude už tšiti t dve redakcí,

když ji pedchdcové zklamali. Tito sobetí literáti

získavše si dvry redaktor, vybírali ve zlých

chvílích zálohy na rukopisy nedodané, naež strá-

vivše zálohu stále ideji se objevovali v dotyné
redakcí, až zmizeli z dohledu poadatele listu na-

dobro. Kdežto díve k provedeni dobré literární my-
šlenky — v oích autora je každá literární my-
šlenka dobrá — pimla je touha po honorái, ne-

bylo nyní té pohnutky — literátovi se zdálo,

jakoby psal zdarma, nemohl se nijak rozhoupati

k sepsání slíbené za zálohu práce. A když ji ko-

nen pece napsal, nejeden nešlechetník odevzdal

ji radji jiné redakci, nežli které patila, za novou,

rozumí se tunou zálohu. Z nkterých takových

spolupracovník stali se pozdji kritikové velmi

písné observance, kteí nejosteji nabroušené stely

posýlali skryti za prhledným pseudonymem do

tch redakcí a do prací tch spisovatel, které

vyšly v listu, z nhož dostalo se jim kdysi zálohy,

na rukopisy nedodané. Podnes obdivuji se slioví-

vavosti jednoho redaktora, jenž nejen nebránil se

kritikám nevdného bývalého takového spolupra-

covníka, ale ani soukrom ani vei-ejn této zbran
proti nmu neužil.

Ale piliš nás historie záloh svedla od ihematu"

Malý ten výklad z literární historie »v nedbalkách*

byl píliš lákavý, než aby mohl zstati v pere —
bez ohledu na zálohu.

Bylo v druhé polovici ledna. Fondy otcem na

studie vnované tenily se povážliv. Dostával jsem
tenkráte ne práv osliiujíci obnos msíní, sice za-

kulacený, ale potebám mým nedocela vyhovující

— celých 25 zlatých.

Dtklivé žádosti o zvýšení, odvodíované zdra-

žením všech životních poteb nastalým tenkráte

v Praze, po jubilejní výstav, otec sice dobromysln,
ale dsledn odmítal stereotypní námitkou: »Však
si hodn vypíšeš*. Otec, sám za mladých let lite-

rát, o lukrativnosti literární innosti v dob teh-

dejší ml pontí mnohem ržovjší, nežli Tho-
mayer ve sbírce »ŽIoutne listí«, kde ji trefn srov-

nává se Chassaignacovým ecraseurem, nástrojem

k amputaci, kterému mnozí podlehli, jen z nemno-

hých jeden vyvázl, Chassaignacv sluha, který

sloužil pak za doklad výhodnosti pístroje — jako

dnes dovolávají se nkteí skvlých honorá Dau-

deta, Sudermanna a jiných, chtji-li zvoliti literární

dráhu, zapomínajíce, že takové lispchy jsou i ve

velikých literaturách ojedinlé.

A tak se stalo, že ve 3. tvrtin msíce, ba

nkdy už v období, které ímané oznaovali vý-

razem »idibus« (okolo 13.— 15. dne v msíci),

dtkliv vzpomínal jsem, kde mám njaký honorá
neb doplatek. Onoho lednového asu vzpomenul

jsem si, že jsem si pivezl z vánoních prázdnin

lánek velmi zajímavého obsahu dokumentovaného

už titulem a že ve "Kvtech", kde jsem mel už

nkolik prací, peklad z rzných jazyk i statí

pvodních, delší as již nemli žádného lánku
z oboru, ve kterém jsem tenkráte se zálibou pra-

coval. lánek vznikl za jednoho zasnženého dne

vánoního ve vyháté pítulné komnat otcovského

píbytku v tichu odpolední samoty, když rodina

odešla na procházku, a kolem oken míhaly se

ve veselé skoné veliké dracouny snhu. Otec den

ped tím na procházce v mé pítomnosti jedné

místní notabilit ukazoval vysoký, típatrový práv
dostavný dm se žertovnou poznámkou : >Tako-

výhle dm bych ml, kdybych nebyl dal syna na

studie!**) Nevinnou touto narážkou chtl mne asi

povzbuditi ke zvláštní horlivosti ve skládání zkou-

šek, jež mi tehdáž práv po absolvovaných studiích

nastávaly.

»Bude dobe,* myslil jsem si, vzpomínaje na ta

slova a na stereotypn podtrhované nadpisy »Drahý
synul« v dopisech otcovských, »když se postavíš

trochu na vlastní nohy«. A tak vznikl lánek,

o njž bží.

>Odevzdáš jej echovi osobn,* ekl jsem si.

•Aspo ho poznáš, jak vypadá ve skutenosti.*

Dosud znal jsem vzácného mistra jen z fotografií

a z vypravování literárních pátel, kteí ho líili

vesms jako muže neobyejn srdeného a dobro-

myslného.

Den ped provedením úmyslu svil jsem se se

svým plánem prozradiv, že míním nkolik dn po

t, až lánek pete, poprositi ho tiskem o zálohu,

píteli tenkráte nejdvivjšímu, spisovateli, bás-

níku neobyejn ušlechtilému a jemnému, výrazné

hlavy s velikýma, trochu krátkozrakýma modrýma
oima a bohatstvím erných kuer. Kdo jej blíže

neznal, byl by jej pokládal za neobyejn písného,

nebo pohled myopa, pátravý a upjatý vzbuzuje

asto v nezasvcenci dojem uzavenosti.

»Mám tam báse," poznamenal pítel — »pjdu
si také pro zálohu,* zasmál se.

>Ta asi nebude tuná,* myslil jsem si. Pítel

byl lyrik — a tato literární forma ani ve Francii

nevynáší na svrchu zmínné típatrové domy.

*) Myslil jsem si pro sebe, že by z tch 25 zlatých

dlouho ješt nebyl takový dm
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Pítel, jakoby tušil moje myšlenky, doplnil ty

pedstavy na slibnjší prognosu: »Je to lyricko-

cpická vc, asi 5—6 stran Kvt.

«

Umluveno, že druhého dne k polednímu pjdeme
spolu. Tšil jsem se, že uvidím, jak si bude vésti pítel

známý meii námi svou duševní aristokracií, která

by nezasvcenci byla spíše pokládána za ostýcha-

vost. Nepokládal jsem za možné, že by byl

schopen požádati redaktora o zálohu.

Kráeli jsme vskutku den na to po strmé stezce,

nad Elišiným mostem šplhající na Letnou. Bylo

té zimy mnoho snhu a obecenstvo hojn si tudy

na Letnou nadcházející cestu po svahu cik cak

stoupající udupalo na kámen.

Nebýt hojného násypu pískového byla by cesta

tato bývala vskutku životu nebezpenou. Le i tak

bylo teba kráeti opatrn. Brali jsme se mlky
vzhru, pohrouženi v myšlenkách, beze slova. Vá-

lený plán byl takový - požádati redaktora, kdyby

se sám »nedovtípil«, o zálohu výslovná. Pvodní
úmysl, abychom šli do redakce spolu, opuštn po

nkterém pemítání. Nejdív pjde jeden, pak druhý

— nebude to aspo tak nepíjemné pro mistra.

Povede-li se jednomu, zkusí to druhý. Kdyby toho

stihl nezdar, poskytne mu šastnjší druh ze svého

pjku.
Kdo má však jíti první?

Pjde pítel básník. — Jeho rukopis jest už n-
jaký as v rukou redakce — nebude nesnadno

aspo ástí honoráe ho odmniti. A tak jsem se

musil vzdáti požitku, že uvidím, jak básník bude

žádati o zálohu.

Pítel odešel. Chvíle dlouhá uplynula, než v pr-
jezde ozval se váhavý krok vracejícího se sou-

druha. Redaktor sám mluvil o záloze a vybídl

pítele, aby se zastavil v administraci, kterou ten-

kráte vedl jeho bratr, lovk neobyejn vlídný,

pravý kontrast pokladník rzných literárních pod-

nik, kteí se mi vesms zdáli tenkráte posupnými.

»Jako by ty peníze dávali ze svého !« horšívali

jsme se na suché patrony, jichž suchost asi životní

povoláni, stálá manipulace s cifrou zpsobovala.

Pišla ada na mne. Jako by to bylo dnes, vidím

ped sebou výstavný rohový dm s hostincem

v pízemí, s okny plnými zimního slunce. S bu-

šícím srdcem stanul jsem pede dvemi s visitkou

Svatopluka echa a myslil na vše možné — nej-

mén na hamižné plány, jež mne sem pivedly.

Zvonek zaznl zvun — po chvíli ozvaly se kroky,

odsunuto okénko ve dveích, naež otevely se

dvée a já stál tváí v tvá muži prostední po-

stavy v šedém obleku, jehož vlídný, milý hlas a

dvru vzbuzující pohled i jednoduchý, upímný
posun zval dále.

Sv. ech uvedl mne do pokoje, kde jsem teprve

nabyl tolik vlády nad sebou, že jsem se pedstavil

a usedl naproti mistrovi.

»Pinášim rukopis, pane redaktore, « vys\;tluji,

m

hledaje ve všech kapsách malou obálku s lánkem
as na 1 5 tvrtkách hustélio písma stlesnný.

»Však jsme od vás už dlouho nic nemli, « pišel

mi vstíc mistr. »Sám ty vaše lánky rád tu,«

povzbuzoval, ^a pokládám ten literární smr za

velmi záslužný.*

Teprve nyní odvážil jsem se popatiti mistru ve

tvá. Šedivý plnovous vroubil plnou tu tvá, kterou

zrovna ozaovaly dv živ modré, nesmírn jasné,

pívtivé oi, laskav na mne pohlížející.

>A což, nepál byste si ást honoráe hned?«

»To nemusí být,< stával jsem se tajnému úmyslu

nevrným.
• Pejete-li si, s radostí vám vyplatí administrace

ástku — je nepochybno, že lánek pijmu, jako

ostatní vaše píspvky.*

Njak se mi nechtlo ze spolenosti vzácného

redaktora.

Stále jsem mu hledl do oí a poslouchal jako

evangelium jeho pátelský rozhovor, akoli úkol

cesty byl již vykonán.

Jak poutala ta hlava zajímavá, na nkteré svtce

upomínající, nejlépe dokazuje ta okolnost, že jsem se

po obydlí mistrové ani nerozlhédl a podnes nevím,

jak byl zaízen pokoj, v nmž jsme spolu hovoili.

Vzpomenuv po chvíli, že nesmím mistra, jist

prací zaneseného, zdržovati, podkoval jsem za

shovívavé posouzení mé literární drobotiny a spro-

štžn vši stísnnosti — tak psobila mistrova

mkká, jemná e a nepetvaovaná, pirozená pí-

vtivost všech jeho projev — odcházel jsem pln

radosti, že nejen pkná illuse o mistrovi v nej-

menším nebyla zkalena, ale že skutenost ješt

pedstihla nadšenou pedstavu.

Od té doby setkal jsem se s velikým potem
slavných hlav, doma i v cizin, i nejslavnjších

tohoto svta pi svých snahách literáta, turisty a

pekladatele — a nalézám ve vzpomínce jen jednu

bytost stejn laskavou a skromnou, stejn ochotnou

vždy dle možnosti vyhovti v každé poteb, pokud

je to jen ponkud možno — Jaroslava Vrchlického.

Po letech deseti a nkolika setkav se ve spole-

nosti pítele tenkráte již ženatého a jeho sliné

choti s mistrem Svatoplukem echem na jednom

pražském nádraži v tlumu odjíždjících se tísní-

cího, pipomenul jsem mu naši onehdejší ped lety

obmyslnost.

Usmál se srden a se starou svojí pívtivostí

podotkl: »Co pak vám, pánové, vždy bylo vdno
dáti zálohu.*

Komu nebylo vdno ji dávati, ve své vrozené

taktnosti se nezmínil.

Svatopluk ech je jeden z tch, které, ím více je

poznáváte, tím více ctíte. K tomu pesvdení ovšem

poskytnutá záloha nebyla jediným dokumentem, ale

zpsob, jak byla poskytnuta. O tom muži velikého

ducha a srdce — vím — nikdo na svt jiného

nedovede íci, nežli pkné vci . . .V. T'.

m
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SVATOPLUK ECH V OBÍSTVÍ.

(^Jred jedenácti lety rozlouil se Svatopluk ecli

^^ s Prahou. Opustil byt na Letné, z nhož
rrl tak pvabný výhled na pražské vže a od-

sthoval se do Obíství u Mlníka, kdež slena Zd.

echová, básníkova sestra, koupila úhledný domek.

Do Obiství nejkratší cesta drahou vede pes
Neratovice, odkudž nutno dobrou hodinu putovati

pšky, je-li obístevský poštovní

vz naplnn nebo pijedeme-li vla-

kem, který poštovního spojení nemá.

Ped osmi roky náhodou poal
jsem jezditi na letní prázdniny do

Libiše, ddinky, kterou vede silnice

z Neratovic do Obíství. Tím stal

jsem se sousedem Svatopluka echa,
který do libišských listnatých les,

k opuštnému labskému ramenu

v nich a do tichých luk za našimi

humny asto chodíval na procházku.

V Obíství pochopili, že hledá

»pan Svatopluk", jak jej tu nazý-

vali staí i rrladi, pedevším klid

ídící uitel pouil mládež, aby slav-

nému spisovateli nehluela pod okny, a uitelský

sbor postaral se. aby všechno obanstvo bylo po-

ueno, kdo se to pisthoval do úhledné jejich

obce. Místní léka — vedle mlynáe, od nhož sl.

echová domek koupila — byl ob as jediným

Fpoleníkem echovým, který v istém domku záhy

se udomácnil.

Pan doktor ml za úkol vycítiti, jaká pání by

básník ml. Pravím: vycítiti — nebo skromný,

plaše jen v ústraní ustupující mistr nikdy o nic

pímo nežádal. A co pan doktor zjistil, to záhy

dle tužeb echových opatil starosta nebo editel

Trautmansdoifského panství, sidlící ve výstavném

zámku cbístevském.

Svatopluk ech neml žádných velkých tužeb.

Prchod po vrchnostenské Icuce do záhumni, malá

úprava chodník ped domkem, zachování njakého
stromu v lukách, na njž se již brousila sekera —

plodila všecko.

Svatopluk ech r. 1906

to byla asi hlavní pání mistrova. Jinak si vše

opatil sám.

Z pustého dvoreku pi domku uinil líbeznou

zahrádku. V té byl v saison od rána do noci.

Mimodk pipomínal jsem si, kdykoliv jsem e-
chovu zahrádku ' spatil, láneky o intensivním

hospodaení na jihu Francie, kde na pd ddním
stále drobené, nutí hospodái pdu vší mocí, aby

eho je v domácnosti teba. Zde

také ech pstoval ovoce na zá

krscích, bohatými záhony kvtin

dlil pšinky od zelináských zá-

hon, krášlil plnokvtým plamín-

kem besídku a ošetoval nkolik

vysokých strom, na nichž byly

budky pro špaky. Po zdech domku
vedl révu, a když si pi uklízení

ddinky v národopisné výstav v

Praze koupil slovácký devný pí-

stnek a pistaviti jej dal k domku,

i na jeho pavláku vedl popmavou
kvtenu.

Máme v dnešním ísle z této 'pán
Svatoplukovy* jše obrázek poí-

zený jedním z host echových.
Ach — tch chodilo do Obíství nkdy až píliš.

Slýchal jsem o celých výpravách nadj rých básník,

nadšenjxh ctitelek, uznaných a neuznaných spiso-

vatel, podpory potebných lidí od péra, deputant
žádajících autografy nebo dokonce proslovy, re-

daktor mámících rukopisy — že mi bývalo mistra

líto. Sám jsem nkolik lánk z tohoto etzu vrátil

do Neratovic. Ale byl bych musil silnici nkdy
zrovna hlídat.

Jedno redakní mámení mám však na svdomí
též. Bylo to v dob, kdy mlo vyjíti první íslo

Máje s echovou básní. Ale já jsem provedl vc
diplomaticky. Básníka jsem neobtžoval, ale za to

tím úpnlivji prosil sl. echovou. Na tu sepjaté

ruce mé psobily takovým dojmem, že rukopis

v poslední chvíli došel. Neml bych tuto strategi-

ckou fintu prozrazovati, ale slena echová která

slibu mn danému tak skvle dostála, zapsala se
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tím jaksi do kroniky Máje. Jinak jsem echv
klid porušil jen z píin mimoádných. Když
pi^išel k nám nkterý z len Máje, jenž patil

k jeho vrstevníkm, doprovodil jsem ho do

Obiství. Vdl jsem, jak se otvírá branka

u zahrádky a jak utišiti Broka, který každou

návštvu vítal velikým štkotem. Nejvtší vý-

pravu uvedl jsem k echovi 14. ervna 1903.

Redakní výbor Máje (jed ný dr. Borecký byl

tehdy zdržen v Praze) pišel mistra pozdravit.

Máme z této návštvy obrázek na památku.

Básník, bratr jeho p. Václav ech, a sl.

echová uvítali nás tenkráte s velikou rozto-

milostí.

Skupina tehdejší výpravy je v tomto ísle

reprodukována.

V domku u ech byly ve zvýšeném pí-

zemku mimo kuchyni a eený roubený pí-

stének ješt dv místnosti : pracovna echova
s rozsáhlou knihovnoLi a pak vtší pokoj

s rznými obrazy a památkami rodinnými,

s umleckými dárky a pod. Zde bydlila sl.

echová. Pod pízemkem, který do zahrádky

hloubji pod úrovní silnice ml ráz patra, byla

letní kuchyn.
Pod stechou byla hnízda holubí, ale toto

ptactvo se stávalo již malou egyptskou ranou pro

toto obydlí, ponvadž básník nedovolil utratiti jedi-

ného opeence. Teprve když ped nkolika lety zajel

si do Paíže, zbavil libišský tesa pdu tchto

úžasn se množících hosti.

Styk s vnjším svtem mel Svatopluk ech
v Obiství málo. Jenom jedenkráte súastnil se

místní zábavy. Bylo to divadelní pedstavení obí

stevské Besedy, na nž ochotníci proto vzpomínají

jako na nejslavnjší událost.

Svatopluk ech chodíval nejra-

dji na procházku do luk a le^°

na Ouporu. Tak se zove klín, za

nímž ped Mlníkem sbíhá se Vltava

s Labem.

Putuje Libiší nebo na cest

z libišských houštin zastavil se

nkdy i na skleniku piva v této

obci v besídce pi silnici.

Pi tchto vycházkách setkal jsem

se s mistrem nkolikráte. Poptal se

na literární události pražské, po-

hovoil o njaké otázce veejné,

vždy se mile usmívaje a delikátn

pronášeje své náhledy. Dokonce
poctil se sl. Cechovou i naši do-

mácnost návštvou, a tu jsem se

pesvdil, že je do zahradnické

vdy zasvcen náležit.

Roku 1903 opustil ech Obiství.

Hlavni píinou byla asi okolnost,

že kypící zahrádka echovi stávala
.', . ,v ..-. ., .-, Redakce Máje u Sv,

se cim dále tím tesnejsi. Hraniila Guth, Hentes

Sv. ech v Obrislvi r. 1900. Kot. li. Jizba.

s loukou, od které — sjuásti to fideikomissního

majetku — nebylo možno pikoupiti ani píd; na

levo bylo velké stavení a na právo domek obuv-

nického mistra. Získati tuto nemovitost bylo po

njaký as tužbou echovou. Ale všechno jednání

s majitelem bylo marno. Pan soused lpl na ma-
jetku po rodiích zddném tak, že ani naléhání

místních kapacit — o nmž básník snad ani dnes

Ješt neví — nezvrátilo rozhodnutí pevného obuv-

níka. Neprodal a neprodal, akoliv to bylo sta-

echa v ObfisWi r. 1903. Fot. dr. J. Brejcha Od. levé strany k pravé;
sl. echová, Vrchlický, Kronbauer, ech, Slech, Klášterský.
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veniko jako dla. ech by byl je zboil, zvtšil

zahrádku a pistavl svtniku — ale pan soused

pi vši úct k slavné hlav vrtl stále svou.

Proto se ped temi roky slena echová^z[Ob-
ístvi vyprodala a koupila v Tróji rozsáhlou za-

hradu se stavením, z kterého se lehce dala zíditi

vkusná villa. Pinesli jsme její vyobrazení v 1.

ísle II. roníku Maje. V dnešním ísle jest po-

hled na ni z blízka.

Nkolik zim ped opuštním Obiství trávil Cech

v VII. ásti Prahy a i letos na zimu odsthoval

se do této tvrti z letniho sídla Troje. —
Obístevští litují odchodu echova nesmírn.

Domek, ve kterém po tolik let sídlil, byl jejich

pýchou, a když nasthoval se do nho jiný majitel,

s patrným steskem o tom hovoí. Když pak seznali

že stromky rukou Cechovou vypstné padly záhy
sekee za ob, že zmizela besídka a kvtinové
houštinky — místo ziskané že naplnno nejpro-

saitjšími zelinami kuchyi^iskými, ukazují na e-
chovo bývalé bydlišt jako na dkaz truchlivých

promn života.

Myslím, že by se nyní i našemu mistru v Obi^íství

zastesklo. Václav Stech.

y-c/ t't^'' ^ '/^t^-í^ ív Átí-^ ,
^yr ít-vt^ M C^t/-^^yt^

^ '9tyy^A^J^ /.'/^ -f^t^í^ 'Ccy^^ -t/O^'--.'^'lyovc^^rr •—

^*«^ — *" m/^'" K^'*'^- fiéc:^^^'^^ ^'^

^i'' /fj^
7f

Q^yéi/tJrJ Cée4_

Autograf Svatopluka echa

D Lidová knihovna v Plzni vydala zprávu

za rok 11H)5. Z dat uvedených ve zpráv té uvá-

díme: Knihovna obsahuje 701 dílo (73 dvojmo a

2 trojmo) o 836 sv. 358 autor (194 domácích

a 164 cizích) a 32 asopisy o 108 ronících a

13!i sv. Knihovna otevena byla dvakrát týdn po

2 hodinách, pjovních dn bylo 7 5. Knihovnu

navštívilo celkem 228 tenáii. Do roka byly 3342

návštvy. Prmrn navštívilo knihovnu 45 osob,

nejvíce 86, za pjovny den. Dle povolání tená
bylo úedník a uitel 14 procent, živnostník

15'/, pro, železniních a státních zízenc 27

pro, továrních emeslník a dlník 31'/,. pro,
soukromník 5'/^ pro, rzného povolání

7Y,-,

pro. Zen vbec bylo 7 pro Uinny byly 7003
výpjky. Z výpjek pipadá na belletrii 81'/^

pro, na poesii 1^/^ proc., na vdeckou literaturu

~'^'^\^ proc. a na asopisy 9'/^ pro. Nehledíc k aso-
pism, jevil se pomr belletric k poesii a k v-
decké literatue jako 81-/3:4:14',,, pomr vý-

pjek pak byl 90 :
1

'/., : S^;,- Z toho vidno, že

nejvíce tena b e I I e t r i e. Pomr pvodní litera-

tury k pekladm vyjadují ísla 60^/^ : 39'/^,

pomr výpjek pak ísla 53 : 47. Pipadá tudiž

pi výpjkách na peklady plus 7'/,.

I* úvodní (eská) belletrie mla 2922 výpjek
126 autoru. Z nich mli výpjek: 232 V. B. Te-
bízský, 203 Jirásek, 144 Chocholoušek, 141 Rais,

130 Heller, 104 Klosterman, 7.') Lužická, 69

Konrád, 63 Braun, 62 Herites, 52 Vlek, 46 Ru-

beš, 45 Stech, 43 Arbes a ezníek, 41 Kolda

Malínský, Kronbauer a Schulz F., 39 Kostelecký,

Stankovský a Svátek, 37 Hrdina, 36 B. .Šumav-

ský, 32 Nmcová a Pittnerová, 31 Neruda a Pod-

lipská, 24 Kaminský, 23 Lier, 22 Klicpera, 21

ech, Brodský a Havlasa, 20 Geislová, Herloš a

Preisová, 19 Herrmann, 18 Jesenská, Náchodská,

Nováková a Pichlerová, 17 Jahn, Havlíek, Pro-

cházka a Svtlá, 1tí Borový, Švanda ze Semic,
Wagner, 15 Holeek, Hovorka, Krásnohorská,

Plleger-Moravský, Sova, Šubert, 14 Herben, Stou-

pežnický a Svoboda V. X., 13 Hladík, 11 Osten

a Hora, 10 ervinka, Tesa, ermák, Dvorský a

Mokrý. Ostatní mli mén než 10 výpjek ; 2

autoi neteni.

K zajímavé statistice této dodáváme, že by Lidová

knihovna v Plzni píšt mla pi potu výpjek
uvádti též poet svazk z dl každého autora

v knihovn se nalézajících. Který autor je zastoupen

vtším potem svazk, pirozen mže míti vtší po-

et výpjek. Teprve íslo výpjek, lomené potem
svazk, ukazuje pomr obliby toho kterého autora.

^jL Adamita. To bylo napjeti v Uranii ped
premiérou F. J. e et k o vy historické hry, která,

jak známo dostala cenu ze základu Novotného.

Bylo tu tolik referentských per, že bylo jist auto-

rovi — a dost možná, že i nkterým z nich úzko,

jak to na konec dopadne. Když konen vytažena

opona, bylo v hledišti ticho jako v kostele.

366



RONÍK IV. M Á J ÍSLO 23.

Na štstí nebylo teba prokazovati, že »('op< je

dokonalejší prací než Ceetkv cenou poctný kus.

Pani Viková zstala horsconcours. »Adamita« neml
nic jiného prokázati, než že je pln odvodnna
motivace, že sluší povzbuditi mladšího autora uzná-

ním v této vydatné zpsobe k další horlivé a slibné

innosti. A to stalo se plnou mrou.
Hra Ceetkova má znané, zejména technické

nedostatky. Je

to zcela pocho-

pitelno. Autor

žije v menším
venkovském
mst a nemá
píležitosti, by

se astým do-

cházením do

divadla v dra-

mati ckém sta-

vitelství d-
kladn obrnil.

Hra byla pro-

vedena tak, jak

byla napsána

a jak byla také

posuzována.

Kdyby se bylo

uinilo v prv-

ním jednání,

jež trvalo déle

než hodinu,

nkolik zdra-

vých škrt,

bylo by mlo
ješt vtší ú-

spch. Pan Ce-

etka žije v

kraji (na Po-

dbradsku),

kde bývalo,

když ne ste-

disko, aspo
ohnisko esko-
bratrských

snah Všude

je znát, že do-

bu, zejména

kulturní poza-

dí její dklad-
n prostudoval. Svtlou stránkou

obyejn šastné vystižení istých,

konalých názor nové sekty, jež

echovo sídlo v Trojí.

Adamity je ne-

apoštolsky do-

jeví se býti ve

svých základních rysech jakýmsi dozvukem esko-
bratrských jednot.

Autor nedovedl pi tvorb vyhladiti z duše dojmy

z píbuzných dramaiických vzor. Je pravda, že

jsnu tu scény, pipomínající kusy Jiráskovy (Emi-

granta na píklad), závr tetího aktu pebírá st
žejní myšlénku F. A. Subertova »Jana Výravy«
— ale naproti tomu jsou ve he mnohé pednosti

pvodního rázu, v nichž možno spatovati záruku

slibného rozvoje. Nelze upíti, že autor dovede tvo-

iti divadeln úinné postavy, že ví, kdy a kam
je postaviti a že má neobyejn vyvinutý smysl

pro jejich charakteristiku. Není jediné osoby ve he,

jež by nebyla dkladn propracována, jež by snad

odboovala, dji nepomáhala a k situaci a ovzduší

nepiléhala. Jinou dobrou stránkou kusu je pkná
dikce, prozra-

zující, že autor

mnoho a piln

ítal ve sta-

rých, vzorných

eských kni-

hách. Není je-

diného kazu v

jeho mluv, ne-

ní v ní strojc-

nosti — je váž-

ná, bohatá

pknými a ob-

sažnými obra-

ty a proto p-
sobí milý, pí-

jemný požitek.

Hra má mimo
to zušlechu-

jící tendenci.

Škoda jen,

že spisovatel

byl zlákán

snahou po tra-

gických efek-

tech k ešeni,

jež není nále-

žit odvod-
nno a jež ko-

nec hry kalí.

Pro na pi-

klad ten junák,

když konen
podailo se mu
uniknouti z pa-

sti, je znovu

vrhán v plen

svých zavilých

pronásledova-

tel ? Spisova-

tel aranžoval

k vli tomu celou scénu . a mimo nadání sám pro-

kázal její naprostou zbytenost. Tolik mraen sehnal

na svj dramatický obzor, že je nám do opravdy

úzko, když s napjetím sledujeme poslední kapitoly

rozrušujícího tvrtého jednání. Tolik síly bylo v tch

prostých lidech, tolik sebezáporu je v jejich odhod-

lání — a my rozladni opouštíme divadlo, protože je

nám teskno pi pomyšleni, že marn trpli, že se zby-

ten obtovali a že všichni podlehli . . násilí, temnot

a zpátenictví. Takové temnoty a ani jediné svtýlko,

žádná perspektiva, žádná nadje na obrat k lepšímu.
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Bylo všeobecn uznáváno, že herci vnovali he
nejvtší péi. Zmínky zasluhují zejména pp Lach-

man (sedlák Urban), Tišnov (Šafaík, plateník),

pí. Košnerová (Urbanova žena), pí. Spurná (vý-

minkáka), pp. : Ková, Poepický, Hlavatý, Rabský

a pí. Pražská.

Ním zamlouvajícím se vždy na sebe upozorní p.

Pražský. SI. Vejvodová má nkteré pirozené, ne-

nucené akcenty, jinúž správn vystihuje povahu

svých figurek. Režie p. Kováova bezvadnou takka

stylisací mile pekvapila. — //—
^^ Kacíské slovo o svatovítské vži. Mánie,

restaurovat kde jakou památku starého umní a zba-

vovat ji pozdjších pídatk, natropila škod více

než mílo. Ale prese všechnu protivnou pedanterii,

která se asem vyvinula zásluhou uených, ale stu-

dených patron, ba pes kousky rázu pímo kocour-

kovského pinesla tato mánie také nkteré nemalé

užitky. Zachovala mnohý klenot staré architektury

a da'a píklad velké a krásné odvahy a skuteného

zanícení. Není spravedlivo odsuzovati zašlé periody pro

chyby, jež se v nich staly, horšiti se, že vývoj

nebyl pímoarý a že neudal se bez jistých škod.

Proto je také otázkou jen akademickou, mla-li

doba naše práva, restaurovati staré architektury

nebo dokonce dostavovati stedovké dómy a jestliže

se toho odvážila, byly- li výsledky v njakém po-

mru k smlému odhodlání.

Práv v této odvaze, v tom zaníceni stajen byl

vzácný, základní prvek umlecký, skutený kvas

umlecké kultury. Nemenším právem mohli bychom

položiti otázku, je li zrno tohoto kvasu umní ži-

vého a inorodého obsaženo i v zásad opané :

zachovávat staré architektury v pvodním stavu

i když dosloužily, jsou-li na spadnutí, když pe-

kážejí rozpjetí nové doby, ba i tehdy, jsou-li vzácný

jen svým stáím? Zdravý a silný lovk bývá bez-

ohledným ; nezná sentimentálních pocit chorobných

duši, milujících stáí, rozklad, úpadek.

Nebylo dokonce barbarstvím, dala-li se veejnost

eská v letech šedesátých uchvátiti páním, spatit

na míst romantických zícenin chrám svatovítský

dokoneny. A byla li pipuštna dostavba chrámu,

není možno nyní zabraovati dostavb vže. Je to

prosté logicky dsledek kroku jednou uinného.
Uokud pak neznáme projektu, nelze tvrditi, že

nebude ztráta vyvážena ziskem.

Námitka, že stará, renaissanní pilba vže srostla

s obrazem j_Prdhy, nepostrádá arci znané váhy.

Zvykli jsme ji, ale tento zvyk neodini faktum, že

dnes už prozatímný kryt esteticky nevyhovuje a — eo

ipso — zlrácí právo na existenci, nemže býti také

dostateným dvodem, aby to, co vystavla doba naše,

zase bylo odbouráno, už proto ne, ponvadž nejsou

to jenom nové prelní vže a vžika sanktusová,

která velik )U vž starou utápí, ale i stecha samot-

ného chrámu a ta práv nejvíce.

Pipustíme-li konen teba i znaný malebnv

p.'ab provisoria Ferdinandova, sotva bychom byli

ochotni piznati mu znanjší nebo dokonce velikou

hodnotu umleckého díla, jež by initi mohlo nároky

na nedotknutelnost.

Kdo je postavil? Jan Tirol a Bonifác Wolmut.
Není tedy ani dílem našich lidí a události, jež m-
dnkou pokryté bán jeho shlédly, vru nejsou za-

psány zlatým písmem v eských djinách. Ne —
my nemáme píin brániti tuto stechu. Laciná vý-

pomoc z nouíe cizinci zízená, cizince kryla svým
stínem.

Pravda, nevíme, o jaké vži snili Matyáš z Arrasu

nebo Petr Parlé, sotva však byli by spokojeni

s helmou Ferd.nandovou. Vž je gotická, stecha

renaissanní. Starofrancouzská báse s novjším
italsko- nmeckým zakonením. Najde-li se básník,

který by dovedl napsati konec básn lépe, kdo mu
upe k tomu práva ?

Veliké gotické dómy, tyto kamenné symboly

stedovké duše, stavny po vky, zstaly všude

tém nedokoneny.
Ta stedovká duše je mrtva, nikdo ji nevzkísí.

Ale což nemá naše doba duši svou? A nemže
z jejich hlubin vyvážiti nkdo netušené harmonie

architektonických krás, teba v ei odumelé ? Pilba

Ferdinandova není už dílem nábožensky a mysticky

naladné doby Karlovy, je neorganickým doplkem
vže, jejíž rytmus porušuje a jenom silou zvyku

se dje, že tuto disharmonii nepozorujeme. Snad se

dnešní zjev vže mnohému i líbí, ale na mne p-
sobil ode dávna nepíjemným, tžkým a jaksi cizím

dojmem ne nepodobným skliujícím pocitm, jaké

se nás zmocují pi tení eských djin vku šest-

náctého a sedmnáctého.

Otázku: dokonit nebo nedokonit pokládal bych

pro sebe za rozhodnutou. Za to s neústupností že-

leznou vyslovil bych požadavek, aby nava pilba

byla dílem velkého, skuteného umní, dílem duše,

planoucí zbožným zanícením náboženství vné krásy,

dílem silným a svým, teba by bylo i v píkrém
rozporu se studenými schématy školské gotiky,

která nás vším právem disgustuje.

Nezrodí-li se dílo takové, pak — nu, pak budiž

pilba Ferdinandova zachována ! Omikron.
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VÁCLAV STKCH:

Originál.
II u 111 ! re sk a.

Kuchlovický » Po-

sel Svobody«
tvrt roku již pe-
kypoval literaturou

a umním. Dostal se

totiž — díky rozhod

nutí rzných škol-

ních instancí — do

Kuchlovic pan uitel

Jádro, a ten zrovna

zalehl místní list,

který dosud odpo
vdný redaktor a

vydavatel sestavo-

val hlavn z výstíi-

žk a nakladatel-

ských reklam.

Pan uitel pišel

z vesnice, kde ml
dosti asu k etb
a úvahám. Ocitnuv

se v Kuchlovicich a

seznámiv se srcdak

torem » Posla Svo
body, jal se ihned

esati z toho, co tak

dlouho zrálo pod
jeho rusými kadee
mi, které kuchlovi-

ckým dvátki^im
pedevším padly do

oka.

Redaktor "Posla

Svobody* stal se

vládní strana obce

pišel po njakém
finanní respicicnt

-rs-^^^

J. štolba Kreslil J I

publicistou, ponvadž mu jeví

vnutila redaktorství, když pro^

úrazu jako pensionovaný muž
do Kuchlovic odpoívat. pro

asto a asto li-

toval tohoto kroku,

zejména žehraje na
osudné tvrtky a

pátky, kdy musíval

na zjevnou škodu
radniní hospody
sedt doma a arab-

skou gumou pro

tiskárnu slepovati

materiál nového í-

sla. Pi této práci

nebylo asu na piti,

které mu doma v-
bec nechutnávalo.

A on — bývalý

sloup daiového po-

ádku, pinesl si pe-
ce z pivovar a hra-

niních hlídek tak

velkolepou žíze, že

si v dob vtších

návštv hostince dá-

val pro úplné bez-

peí pinášeti hned

dv sklenice souas-
n, aby se neoctl,

by i jen na njakou
minutu, na suchu.

Taková žíze trpí

každou, na tož re-

dakní prací.

Ale když se ob-

V Kuchlovicich pan uitel Jádro, nastaly

sužovaného redaktora rajské asy. Nový
chopil se péra a dodával tolik rukopis

• Posla Svobody », že pan redaktor mohl
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nyní v zaslíbené zemi radniní hospody sedti
nejenom ve tvrtek, ale i v pátek dopoledne.

To byla vj'hoda, o jaké chéf kuchlovického
žurnálu nikdy ani nesnil.

Koníkem pán uitelovým byla literatura a

umní. A z této studn nevyerpatelné nabíral

nyní pro milé tenái^stvo plná vdia pro feuillc-

tony, drobné zprávy, ba i pro lánky úvodní,

a rznou sms.

>Posel Svobody* pouoval nyní tenástvo
o všem, na staila pamt a knihovna pán
Jádrová — k emu vybízely redakní výtisky

z Prahy zasílané.

Pan uitel zaal, jak se sluší a patí, Egyptem.
O pyramidách a papyrosech dovdli se Kuchlo-

vití všechny detaily. Kdo by byl pozorn etl

fcuilletony, byl by se pouil dále též o klí-

novém písmu, assyrské a perské ornamentice,

o ímanech a jiných národech — byl by se

dostal hrav do Byzancie a byl by absolvoval

pkný kurs všech sloh architektury, rzných
smr literárních v stedovku i po vynalezeni

knihtisku.

Také na malby došlo. Po tch na skulpturu
— vbec nezstaly v íši umní v »Poslu Svobo-
dy jedny z vtších dveí zameny. Na všechny

J. Mošna. Kreslil ,1. I.ir.

zaklepal a pak je zdvoile otevel nový spolu-

pracovník vn žíznícího vydavatele listu.

Potom poal pan uitel spojovati literaturu

a umní se životem. A z toho líhly se v sloup-

cích kuchlovického orgánu návrhy dotud ne-

slýchané. Aby se opatily pro radnici portréty

všech starost, zídila se veejná knihovna
;

navrhoval kamenná poprsí pro mstskou alej,

chtl pomník pro zasloužilého spisovatele Beiíka
Votypku-Kuchlovického, snil o podpoe spiso-

vatel, socha a malí z obecního mšce,
obecní rozpoet chtl obtížiti roní dotací na
zakupování umleckých dl, vypisování cen
literárních, a do mnohých jiných šílenství

»Poslem Svobody* lákal.

Musilo tch návrh býti již píliš, když se

o nich dokonce jednou rozpovídali v radniní
hospod. Ba stalo se, že se v tomto ohnisku
veejného života dovdl o velkolepých piánech

sám redaktor » Posla Svobody «, který — jak

se mezi tvrtou a pátou dopolední sklenkou
zadušoval — tchto vcí ve svém list dosud
nepostehl. Nápady pán uitelovy byly pro-

hlášeny ovšem za vrchol pošetilosti, ku kte-

rémuž v Otu se dokonce po njakém upejpání

pidal bezpodmínen sám pan redaktor. Ale

uzavel debatu hlubokou pravdou, plácnuv se

pes koleno: >Inu. pánové, nco se do
novin vytisknout musí!«

Ale pán uitelových rozlet do íše umní
všimli si i v Praze. A to vyneslo nadše-

nému horlivci poctu. Uinili ho místním
jednatelem spolku Máje.

A v této funkci zapálený nadšenec ihned

zaal pracovati reeln, získávaje leny a

píznivce této korporaci literát.

Není možno íci, že se pi tom setkal

s mimoádnými úspchy — ale nkolik pátel

Máje pan uitel Jádro získal pece. Byl to

triumf, kterým se pochlubil též v >Poslu

Svobody* , aby na vjiku této místní oslavy

chytli se ješt jiní pátelé umní a literatury.

A tu se stalo, že v radniní hospod
o masopustním úterku, pi veselých hodech
vepových, jichž se dle starého obyeje
úastnila celá honoracc Kuchlovic, pišel do
rány horlivému píteli Máje eznický mistr

Skaloud. Muž bodrý, ale prchlý.

S panem uitelem byl v blízkých stycích,

ponvadž nejmladší jeho potomek práv pod
žezlem pán Jádrovým školní moudrostí se

napájel. Trochu eí na právo, trochu na
levo — pivo rozvazovalo jazyky a uvolo-
valo srdce — a než se ezník nadál, byl

tu návrh aby se stal píznivcem Máje.

Mistr Škaloud byl ráno udlal znamenitý
obchod. Prodal tyicet bagoun na jisto. Ne-
jenom srdce, ale i kapsa chvla se mu radostn
po tomto úspchu Když pan Jádro, synkem
jeho milovaný uitel, zahovoil o podpoe vci
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dobré — napil se ezník dkladn, pak ?áhl

do náprsní kapsy a z hromádky složených

bankovek vytáhl ptku a piplácí ji ped pana
uitele. »Tu mají, ale a jsem také v novinách,

že jsem se stal lenem — pane uitel'.

<

Ješt téhož dne putovala ptka do Prahy.

Pak byla o novém lenu zpráva v »Poslu Svo-

body, pozdji i v pražských asopisech.

Po tech msících pibhl jednoho dne mistr

Škaloud ke sklenái Bambergrovi.

»Jak drahé máte obrazy N< rozkikl se již ve

dveích.
Sklená prodával svaté a svtice v širokých

zlacených rámech, míval na sklad i lovecké

výjevy, njaké veselé obrazy barvotiskové —
proto ihned ukazoval, že je tento obraz za

pt, onen za osm a tento veliký dokonce za

patnáct zlatých.

»Je to na plátn ?« kikl ezník.

»To si myslím, svdil sklená. Pak obraz

odklonil ode zdi a zabubnoval prsty na plátno,

na nž' byl barvotisk pilepen.

Škaloud se zadíval na toto dílo. Byla to

skupina jezdc a jezdky v rokokových
úborech. Cekali na povel k štvanici.

.'\le výjevem se mistr ezník neobiral. Po-

ítal v duchu. Pak vztyil pravici se sukovi-

tou holí a poal vedle obrazu v povtí
rýsovati obdélníky téže velikosti, volaje

:

»Patnáct — ticet — ptatyicet — šedesát!*

»Prach a cucky !» vykikl potom, to bude
obraz jako stodola!* A obrátiv se na skle-

náe radostn volal: »Takovýhle obraz jsem

vyhrál. « Pi tom holi narýsoval obdélník za

tyi obrazy s rokokovou skupinou.

Sklená jenom otevel ústa a zavrtl hla-

vou. Tak pronášel otázku plnou úžasu.

»Na mou duši !« jásal ezník. -V' Praze.

V tom Máji.^ Obraz za šedesát zlatých. Také
na plátn. Šel jsem si to tedy zmit, jaké

to asi mže být. Když je tohle za patnáct

zlatých — to bude za šedesátku obraz na

celou stnu.*
»Dejte pokoj ! Vyhrál — zadarmo vyhrál ?*

žasl sklena.

»Jak pak zadarmo? Jsem lenem. Platím

ron ptku. Udlali takovou loterii pro

leny, a já vyhrál obraz. Musí to být moc
dobrá vc — protože mi zrovna píší, že je

tam na to kupec. Dává za obraz šedesátku.

Chci-li jako, že mi dají ty peníze, a ten

jistý si obraz vezme.*
"Zatrolená historie!- zvolal sklená, sprá-

sknuv ruce.

»Ale já jim fouknu do epice. Obraz musí

poslat ! Žádné peníze. Vyhrál jsem — vyhrál!

To budou Kuchlovice otvírat oi. až to pijde

!

Za šedesát zlatých !

«

.'X znovu si namil mistr .Škaloud na stn
obdélník, do kterého se pohodlné vešly tyi
obrazy s rokokovými lovci.

Pak stiskl ruku sousedu Bambergrovi a

zmizel.

Nkolik dní se mluvilo v Kuchlovicích jen

o štstí, jaké potkalo mistra Škalouda v Praze.

O obraze vypravovaly se již báje. Probourat

se musí prý dvée, má-li se vnést do bytu;

po schodech prý se s ním nikdo nezatoí —
budou jej musit vytáhnout pes pavla. Je to

obraz prý jako domovní vrata.

Pan uitel Jádro byl hrdinou dne. V tiskárn

již od nj ležela zprávika, jak odmuje
pítele eské literatury Prozetelnost asto již

na tomto svt, o obraze byl již pkný po-

sudek, akoli horlivý místní jednatel dosud

více o nm nevdl, nežli že je to krajina od

proslulého domácího umlce.
Ale láneek se do listu nedostal, nebo

v poslední den ped tiskem »Posla .Svobody*

nastal ve štstí mistra Škalouda neoekávaný
obrat.

V. Mysibek. Kreslil J. Lír.
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Z Máje poslali šastn vylosovanému mistru

obraz poštou. Kuchlovický listonoš pinesl

výhru hned s nákladním listem — pod paží

!

Škaloud na poštovního zízence rozkilíl se

jako^ na lesích

:

•love — v té bednice nemže být mj
obraz! Já dostanu obraz za šedesát zlatých

a ne takovéhle ujaké pimprle!«

»Pane mistr — deklarovaná cena zásilky je

stodvacet korun. — Prosím — « mluvil a uka-

zoval listonoš.

»Tisíc špejlí do jitrnic ! V tom je njaká zlo-

djna! To není mj obraz !« kiel mistr. A po-

padnuv bedniku, opel ocilku o víko. Dva
hmaty — dvoje prasknutí — a již letlo víko

do kouta. Z nkolika obal vynoila se kra-

jinka v jednoduchém rámci.

»Tohle — tohle že mi strí místo mé výhry ?

Takovéhle ninitko? Zlodjna zlodjská! To to

vymnili — to mne ošidili ! Myslí si, když

jsem ezník, že nemusím mít obraz za šede-

sátku — mn že staí takovýhle flekanec. Ta-

kových dostanu po dvojce u Bambergr, kolik

budu chtít. Ale já nemusím mit nic ! Docela nic !
•

A už letla krajinka na zem — boty mistra

Škalouda se zaboily do rámce — do obrazu —
a pod okovanými podpatky zuícího ezníka

ped oima ustrnulého listonoše nezbylo z origi-

nálu eského mistra než trochu cáru a tísek . .

.

Ei Desfinová. Kreslil J. Lir.

Boty.

Wivný kraj to! Šeré lesy,

zasmušilé, zamlžené,

nad nimi si prudký vichr

podzimkové mraky žene.

Dvorce osamlé stojí,

samotný, jak tvrze v kraji,

nikde tob krajíc chleba,

doušek vody nepodají.

Vrata všude uzamena,
cesty plny bláta, louží,

a lovk se polobosý
proklatým tím krajem plouží.

Do bot netee už voda,

ale bahno! Mj ty smutku,
v botách plno mám, však za to

prázdno, prázdno ve žaludku

!

Unaven a hladov klesám,

nohy zimou odumely — —
Hle, tam hlídaská je bouda,

kterou odnést zapomnli

!

Odpoinu, pospím trochu
— snad je v ní pec kousek slámy

pobudem tam, moje bída

a já aspoi chvíli sami.

Odpoinu, pospím trochu,

pak zas pjdu do té psoty . . .

.Aj, v té boud spí už nkdo,
a ped boudou stojí boty

!

Odené a obnošené,

ale pece dobré. Jáku,
není-liž v tch botách aspo
trochu léku mému náku?

Co zaslouží lovk, který

v prosted pole boty svlee?

A jsou ješt dobré — myslím,

do tch voda nepotee.

Patrn je ten chlap z dvorce —
psem tam vyštvali mne ráno . . .

Potrestám jej na svj prospch !

—
Usmysleno, vykonáno.

Obul jsem je. Padly k noze
jak by ulity,

jakby Štstnou jen pro mne
byly ušity.

I

I
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A jak sucho v nich a teplo l

Ml jsem dobrý nos I

A jak heje mne, že chlap ten

pjde dom bos

!

Ovšem, má tam moje boty —
Až je okoukne —

pozná, že je každý vtík
snadno profoukne.

A že bláto do nich tee
jako zjednané —

však se chlapík, bos, i obul,

dom dostane!

Šlapu, šlapu, to to jde,

lovk neví ani,

a již ušel hrzu mil

po rozbedlé pláni.

Boty jakby samy šly,

to je pohodlíko!
Tak jsem ješt jaktživ

nešel, jako nýko.

Boty jakby samy šly . . .

I ba, na mou vru.
vždy jdou samy, a kam jdou,

v nich i já se beru.

Nohy chtjí zastavit.

boty dál se ženou . . .

který ert mi nastril

obuv zatracenou?

Nohy mi už klesají,

ale boty kvaí —
bda, te už dobe vím,

kam mne bota tlaí

!

Stále v ped a stále v ped.
a se bráním, vzpínám

;

do chalupy zahnout chci,

boty mé jdou jinam.

V hospod chci posedt.
Minut pt to snesou,

ale sotva shltnu cos,

už mne dál zas nesou.

Sdímnout si chci v pazdern.
Sotva zamknu oi,

už mne boty burcují,

už se na práh toí.

Zmalátnn jsem, nevím jak

tch bot kouzlo zvrátit —
Vím co : zpátky zamím,
pjdu boty vrátit.

Dost mi dalo práce, dost mi dalo potu,
než se uráilo botám nazpt jít,

ale na konec pec poslechly mne trochu,

a já cestou zpt jsem. nešel, ale lít.

Sotva jsem jen nco spolkl kdesi v krm,
sotva na hodinku nkde jsem si leh,

sám jsem dále spchal, sám se hnal jak divý,

div jsem samy svoje boty nepedbh.

.\ tak dobhl jsem, kost a kže pouhá,
utýrán a zondán, a když už )sem zel
prokletou tu boudu, báze ve mn vznikla.

Kdo ví, kam ten chlap už dávno odešel?

Vrávoral jsem skórem, v oích se mi tmlo,
nohy prudkou mdlobou náhle poklesly,

arovné však boty nedbaly té mdloby,
a za chvíli mne až k boud donesly.

Toužn hlédnu k boud. Boty mé tam stojí,

nepohoda, liják nadlaly v nich

ješt víc dr, než když svtem jsem v nich

bloudil,

a chlap v boud leží. Vlasy má jak sníh.

Bradu dlouhou, šedou, div rozcuchanou,
oi vpadlé, ale njak blažené,

nos jak orlí zobák, elo samou vrásku,

a rty jako v posmch trpce stažené.

J. Kubelik. KreslU J. Lír.
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Pokynul mi rukou: »ekám na t, ekám,
ale, v mi, brachu, marný je tvj spch,
nikdo nenutil t, bys mé boty vzal si,

a an jsi už vzal je, te si dál je nech.

Marný tvoje chvaty. Ci se sebe více,

nedovedeš boty nikdy, nikdy zout,

na sto let jsi zaklet, nikdo nezbaví t
kožených tch kletých, samobžných pout!

Skorém dva tisíce let v nich bloudím, strádám
a jen jednou vždycky za dlouhých sto let

sml jsem na den zout je, a když nikdo mi je

nevzal, zas je obout, a zas dát se v ped.

ekal jsem a ekal, až jsi pece pišel,

prvnímu ti hylj' moje boty vhod,

já te odpoinu, a ty nos je, až t
také nkdo zbaví — .^^ h asv erských bot.

Zavel oi blažen, škubl sebou trochu,

labužn se natáh, jakoby chtt spát —
za chvíli jsem sáh' mu na elo, a shledal

ledový že tam již usídlil se chlad.

Boty moje na podiv
dosud klidn stály,

ale nyní prudce zas

sebou zaškubaly.

Vidl jsem, že kletba, jež

Ahasvera stihla,

v botách jeho ukryta,

na mne se te zdvihla.

A že budu svtem te
aspo sto let tkat,

a na spásu krádeží

kletých bot svých ekat.

Nu což naplat ! Na úad
obecní jsem hnal se.

Ohlásit jim úmrti.

Starosta jen smál se.

A pak s policajtem šel

k boud, snes ji s kopce
a mne poslal ohlásit

smrt do druhé obce,

že je v jejím obvodu.
A já zase hnal se.

Druhý starosta tam šel,

kížkem požehnal se.

Zaklel, že prý boudu jsem
penes — krobiánstvi !

—
Abych to šel ohlásit

rychle na hejtmanství.

Všecek zdšen skoil jsem,

a do msta hnal se.

Na komisi hejtman byl,

koncipista bál se.

Zaídit cos — prý se dív
musí vypátrati

jeho jméno, píslušnost,

i kdo poheb platí.

A že nejlíp udlám,
když tu motanici

neprodlen ohlásím
v etnické stanici^

Vybhl jsem z hejtmanství,

na etnictvo hnal se.

Pan wachtmistr nemoh' jit,

práv rozstonal se.

Probežandarm výslech mne,
náhle zvážnl celý,

a dí:

»Muži, víte-li,

že jste podezelý ?

To, co povídáte zde,

moh' by íci každý,
zatýkám vás, nebo jste

podezelý z vraždy !«

Boty mnje škubly se,

do trysku se daly,

marn za mnou wachtmistr,

etník utíkali.

Volali, že stelí mne,

já však prchal bystr:

etník ml jen šavli a

dýmku ml wachmistr.

Utekl jsem letem bot,

zmizel v kraji šerém,

Ahasvera v boud jsem
nechal Ahasverem.

A, an musím bloudit už
svtem nejmí sto let,

aniž by mne nohy mé
smly brnt, bolet.

Zakleté mne boty te
širým svtem nosí,

a prodávám na splátky

I

I

jako agent losy. Alfred.
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Dr. R. J. KRONBAUER:

Vzpomínka
na J. Nerudu.
Ladislav Quis píše o

Janu Nerudovi v

• Knize vzpomínek*
toto : »V nápoji a jídle

byl stídmý, ale gour-

mand, rád si vybírá-

val, a asto vracela se

jídla, jež mu sklepník

pinesl, do kuchyn.
Nemohl-li dostati nco
po své chuti, radji ne-

jedl.

«

Dochoval se pkný
doklad o tom, že Jan

Neruda v gastronomi-

ckém oboru byl doko-
nce • literárn* in-
ným. Dovdl jsem se

o tom zvláštní náho-
dou. Pišel jsem do
Hlávkovy koleje a po-

žádal jsem správce

pana Fr. Klenku, aby
mne provedl ústavem.

V tu chvíli dostal pan
správec dopis, s jehož

obsahem mne sezná-

mil. Dáma z pražské

spolenosti ho žádala,

aby jí poslal autentický

opis Nerudova veršo-

vaného receptu — na
skopové s marjánkou.

-V sobotu « — psala

dáma — »sejde se u
mn nkolik literátv

a umlc. Hodlám je

pekvapili touto krmi,

podle Nerudova recep-

tu upravenou, a ráda

bych jim na konec pe-
etla rozmarné veršo-

vání, o kterém jste

mn nedávno vypravo-

val. Pozorovala jsem,

že e.xotické veršíky
Nerudovy budí znaný
zájem. Budu Vám ve-

lice povdna, zašle-

te-li mn hodn brzy

opis . . . .«

Pan Klenka vyal
z psacího stolu balíek
dopis a^ rzných ji-

I

Vendelín Budil (Cyrano de Bergersc).

376

Kreslil J. Lir.



RONÍK IV. MASOPUSTNÍ ÍSLO MÁJE. ÍSLO 24

ných papír. Trvalo to

hezky dlouho, než našel

listek osmerkového lor-

mátu s receptem. Vypra-

voval zatím, jak k receptu

pišel.

Neruda bydlil v Kon-
viktské ulici. V pízemi
byla svého asu v kru-

zích literát chvaln zná-

má restaurace Knoblo-

chová, do které Neruda
docházel den co den. By-

dlil jsem tehdy s virtu-

osem Františkem Ondí
kem v protjším dom.
Mladistvý houslista vrátil

se práv z Paíže a piln
cviil. Bylo to tedy asi

zaátkem let osmdesá-
tých.

Jan Neruda ml v okn
velikou klec s papou-
škem, kterého ml ne-

smírn rád. Není vylou-

eno, že papoušek byl

posledním Mohykánem
ohromné šestihranné vo-

liéry, která byla piin-
ním Nerudovým posta-

vena v zahrad pod Le-

tnou za etzovou láv-

kou.*)

Pisthovali jsme se s

Ondíkem do nového
bytu a nemli jsme ani

potuchy o tom, kdo na-

proti bydlí. Papoušek byl

trapíem celého okolí.

Kiel po celý den tak

urputn, že pobouil proti

s^ob všechny nájemníky.

asto a astokráte hn-
viv pohlíželi jsme do
protjších oken a papou-
ška i jeho majitele posí-

lali do horoucích pekel.

Nejvíce trpl papouško-
vým ádním Ondíek,

*) Neruda stal se totiž,

jak zaznamenává ve svých
Vzpomínkách Ladislav Quis,

lenem fysiokiatíckú jednoty

a horliv pro ni agitoval.

Tehda píenechala pražská

obec zmínnému spolku pro-

stranství pod Letnou pi^i je-

zuitské zahrad, a spolek zi-
zoval tam jakousi prírudozpy-

teckou stanici, kdež se pstovaly
rozliné druhy rostlin a chovala

všeliká zvíata.

Eduard Vojan (Cyrano de Bergerac.) Kreslil J. Lir.
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jenž v tu dobu osm i více hodin denn cviil.

Radili jsme se, co podniknout, abychom se

kikiouna zbavili. Jednou jsem se postavil

k oknu, rozkiknu se na papouška a poctil

jsem ho nkolika šavnatými výrazy.

V tom objeví se u okna Jan Neruda.

Podívá se na mne — a já leknutím div ne-

zavrávoral. Znal jsem ovšem Nerudu dobe,
ale nikdy jsem s ním nemluvil.

Pozdravím a ustoupím rychle od okna. Vy-
pravuju Ondíkovi, co se pihodilo . .

>Hrome, to jsme to pkn provedli,* ekli

jsme si . . . »je to asi papoušek Nerudv a

my jsme leckdy svému hnvu ulevili výrazy,

jež jist i Nerudy nelib se dotkly*
Ale i proti Ondíkovi zaaly se ozývati

v sousedství nespokojené hlasy. Nebj'lo ni-

kterak píjemno poslouchat vn se opaku-

jící etudy Kreutzerovy. Z rozpak nám tehdy

pomohl domácí pán, magistrátní rada Kozel,

otec koncertního mistra orchestru Národního
divadla Otak.-ira Kozla. Nabídl totiž Ondíkovi
pokojíek na pd, kam se nadjný houslista

den co den se svými houslemi na nkolik
hodin uchyloval. Tím vyhovno na nkolika
stranách. Ondíek zbavil se papouška a sou-

sedé Kreutzerových etud.

Asi za dva dny na to potkal jsem Nerudu.
Bylo to veer. Neruda se práv ubíral do

restaurance na veei, kam jsem i já ml za-

míeno.
Zaal sám o papouškovi a já mu hned horliv

dokazoval, že to s papouškem není práv nej-

horší. Bylo mn tak stydno v duší za to, že

jsem proti zamilovanému ptáku Nerudovu tak

píke vystupoval, že jsem ho div nepesvd-
oval, že vaní jeho je pralíbezným zpvem.
Neruda se jen pousmál.

Vešli jsme do restaurace a Neruda mne po-

zval, abych si pisedl k jeho stolu. Vybíráme

si jídla k veei. Volím skopové s marjánkou
— ale valn jsem nepochodil. Neruda to zpo-
zoroval, já si postžuju, že krm není dobe
upravena, Neruda zavolá na Knoblocha a upo-
zoruje ho na to, že se kuchaka s tou sko-

povou práv nevyznamenala, Knobloch za-

stával kuchyni, Neruda temperamentn odpo-
ruje a vykládá, jak se má skopové s marjánkou
upravit, aby výborn chutnalo.

Knobloch trval na s\ém. Neruda dal si pi-

nésti malou porci, ochutnal ji a prohlásil, že

to do opravdy za nic nestojí.

»Víte co,« povídá za chvíli ... >já vám
napíšu recept.*

Vzal tužku a vrhl na kousek papíru tyto

verše:

Vezmi maso skopcem dané,

• vysoký ocásek « zvaní,

ili »šrtka«
;
je to zkrátka

od žebírek vzatá ástka.

Vem též brambory ze sklípku —
esneku vem stroužky dvoje,

jišku z hovzího loje —
vonné marjánky též ždíbku.

.•\ te kuchaka nech hledí,

a se masu v teple daí,
pak a polévku z nj .scedi —
brambory v ní poovarí —
a pak — ale nepospíchej ! —
zapraž, znovu vše to smíchej

s masem — v krásné snaze tejné —
by vše bylo chuti stejné.

Pochutnáš si: v mísy ln —
rozloží se oblak vn.

Neruda byl s veršíky v nkolika minutkách
hotov. Knobloch musí! zavolati kuchaku, Ne-

ruda jí recept peetl a dodal, že by rád podle

nho jedl zítra skopové s marjánkou.

Knobloch si recept opsal a já poprosil Ne-
rudu, aby mné originál dal na památku.

El Bl @
Krávy na Island.

Island jezem nevýhodn položená, ale echové
mohou se tu zardívati pi každém kroeji.

Ze všech kout, se všech stran hrnou se tu na
nás nmé výitky. Musíme se skoro stydti
vidíme-li, jak je vzdláván tento kraj, jak je

inteligentní tento lid, jak pokroil národ, jak

je zvelebena zem.
1 zcela prostí lidé mluví tu islandsky. Kolik

osob zná tento jazyk v echách? ptáme se

plni studu.

Nejvtší pée vnována je hospodáství Ach,

jak jsou vzdláni tito prostí venkované s krát-

kými dýmkami a s deváky na nohou. Dívky
pasoucí husy mají v kapse vysvdení lycea,

pasák vol musí se vykázati alespo matu-

ritou ; kdo vyrábí sýr nebo je zamstnán v mlé-

kárn, musil diive studovati na universit.

Bez doktorátu lilosofického není jediného po-

nocného v šastné vlasti geysir a komár.
Pstování dobytka následkem toho má pod-

klad velice reelní. Dívky, které zametají v chlé-

vech, pjí Homéra nžnými, ponkud melan-

cholicky znjícími svými hlásky. Sekái na

louce baví se poítáním logarithm z pamti.
Starostové vesnití mívají píruní knihovny,

proti nimž pražská universitní je cestovním

kufíkem.
Dti neuliníkují na Island za humny, ne-
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metají kozelc na pastvinách, ale baví se e-
šením rovnic a luštním klínového písma.

Dobytkástvi následkem toho na Island tak

zkvetlo, že jenom do .'\nj;lic odjíždí z Reyk-
javíkii denn pes deset tisíc poštovních par-

ník s mlékem, máslem a sýrem.

Dojení dje se již skoro všude silou elek-

trickou. Mléko následkem toho nekysne, ne-

srazí se a nepáchne chlévem. Inteligentní dívky

v blostných zástrkách kladou tikráte denn
lesklé niklové korunky na hlavu klidné se

krmících krav, a sotva že spirálu uprosted
kovového vnce pipojí k elektrickému vedení,

již tee vonné mléko do emailovaných kádí.

Ponvadž krávy živeny jsou písn dle ped-
pis zvroléka — kteí musí míti na Island
též doktorát lékaství, filosofie a aeronautiky —
dávají mléka množství neuvitelné. Tisíc litr

pi jediném dojení — a dojí se tikráte denn —
je prmrem. VAkureyri ukazovali mi krávu,

která denn dávala pes deset tisíc litr

nejlepší smetany. Pouhého mléka vbec ne-

poskj'tovala. Ovšem, statkáka, již toto do-

byte patilo, bývala na universit professor-

kou národní oekonomie a psávala divadelní

kusy, úžasn napodobíc styl starých verš
hrdinských, t. zv. lausavisur. Její šafá byl již

dvakráte vyznamenán Nobelovou cenou.
V nedli se na Island nedoji. Toho dne

krávy bývají ovneny a puštny na svobodu.

Je dojemno pozorovati, jak dovede si islandská

kráva vážiti tohoto dne. Když brutální n-
mecký osadník v Isafjordru pokusil se loni

zrušiti tuto svobodu, které si ušlechtilé ple-

meno dobylo nejenom mlékem svého nitra,

ale i svou inteligenci, shromáždily se všechny
krávy z vkolí ped krajským úadem a d-
stojnou, avšak též pesvdující manifestací

vybojovaly zrušení krutého opatení cizáckého

nevzdlance.
Krávj' na Island jsou velice umírnny. Vdí

asi, že založily blahobyt vlasti, není jich tajno,

že jenom vzdlaný národ, který nelpí zpáte-
nicky na domácích zvyklostech, mže v kon-

cert lidstva býti slyšán s respektem, a proto

že kolem nich vše je plno inteligence, vzneše-

ného klidu a duchaplného vkusu, jsou mo-
derního cítní a povzneseny nade vše kik-
lavé, \ýbojné a násilné.

Krávy islandské skoro inklinují k mysticismu.

V jejich buení je nco sladkobolného, co dává
jen tušiti, že kráva, které bylo tolik pée v-
nováno, na které jsou nejušlechtilejší stopy

vývojové, chápe své poslání, ale že jest si

i vdoma svého významu. Tu a tam pi bližších

stycích shledali jsme, že krávy islandské mají

sklon k nejsubtilnjšímu. Nové smry v island-

ských chlévech nalézají vbec dvée otevené.

Také v morálním ohledu není možno kravám
tmto nco vytýkati. Daleky vší smyslnosti,
dovedou potlaiti nízké pudy, které zvíe tolik

snižují. Nevinný flirt s voly — to vše, eho
jsme byli svdky na Island, k zcestovalí

jsme celý ostrov.

Telata picházejí na svt pouze následkem
zajímavých e.xperiment, které provádí tikráte

do roka zvrolékaská universita v Keykjaviku.
Jalovice i býkové bývají vychováváni spo-

len v tak zvaných nižších ústavech pírod-
ních. Zde se uí dobytátka poznávati byliny

užitené a škodlivé, uí se rozumti meteoro-
logii a základm zvíecí zdravovdy. Také
drobty ze státovdy vpravují se tmto ilým
tvorm v této dob.

Jalovice vstupují odtud do mlékaských pr-
pravných kurs a býkové do eznických
kolonii.

Z obou ústav je cesta pímo na tržišt.

Krávy na Island jsou olJdivovany nejenom
národohospodái, ale i v literatue všech vy-

splých národ nalézáme dkazy úcty k tmto
tvorm, které založily blahobyt zem.

.Anglie bez islandského mléka pestala by
ovládati svt. Dopravou másla a sýra zamst-
náno je tolik dlník a dlnic, že se již ne-

dostává škol pro jich výchovu. Nesmí totiž

na Island na mléný výrobek sáhnouti, kdo
nemá alespo chvalitebné vysvdení ze školy

mšanské.
V poslední dob sestoupili se nkteí kapi-

talisté, aby podnikli rozvádní mléka do svta
dmyslnou soustavou potrubí. Je vypoítáno,
že ienom zízením mléných trub do Londýna
ušetilo by se na doprav pes dva milliony

korun denn.
Kapitál potebný je již upsán, a v dob nej-

bližší pone se s kladením trub.

Nebylo by záhodno, aby také Cechy byly

k Islandu pipojeny ádným mléným potrubím?

Nebo — nebylo by lépe získati na Island
uritý poet jalovic, které byly by našim kravám
píkladem? Chceme-li ve svtovém koncert
býti poítáni k hledaným sólistm, musíme
zboiti ínské zdi národní své úzkoprsosti a

již jednou povznésti zraky do ciziny. Na e-
ských loužích nikdy nepoplynou koráby vel-

mocenské. Kdo se zadíval do jasných oí
islandských krav, pochopí, jak se liší jejich vy-

splá kultura od tuhé, všední eské hovziny.
V té není za mák poesie a ani sledu vznešené

erudice.

Kdo vidl Island, tomu vstoupnou slzy do

oí, když vidí, že eská kráva dovede skoro

jen buet a eský vl jen nevkusn trkat.

Dr. Bauer.

gl El gj
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Reklama v klatb.

Po obd mi vždycky jako v ráji,

vždv na pohovce chvilku zaziji,

v své ruce knihu - dostal jsem ji v .Maji^

a probírám se v této praemu.

Le záhy sklouznou moje pohledy

na obraz tam - to výhra z » Besedy-.

V tom samovar již na stul staví zena,

sic vc ta krásy velké nechová,

však za hádanku je to jeji cena,

za hádanku .-Šastného domova^

A když m asem zloba^v srdce rafne

a tíha leží mojí na duši,

tu místo aje piju Mavrodafné, ^

jež vyhráli jsme letos v ^Libusu.

\ piiu, snim, až mhou se zrak mi kalí

a sním zem celou ped svým pohledem,

jak se synkem, jenž ítá .Ctenar malý,

okolo svta zdarma pojedem.

Roštem' . . •

Ped lety jak bylo úzko,

ach, jak bylo u nás tsno,

ale te již v eské nive

vytoužená vládneš, \'esno!

Pokáceny, poboeny
_

dávno ínské zdi jsou známe,

do daleka, do široka

roštem' a se rozpínáme.

Umel lovk. Psal a tvoil,

péro v dla mu vtiskla dobj,

jako já cos chtl, kams toužil,

nco jsme tu chtli oba.

Já jsem psal a on psal také

já jsem bžel a on pádU,

a já ani loktem o nej

a on omne nezavadil!

Nekrology.

Nechlub se, že list tvj v as
zprávy má vždy, kdy kdo snas

jaký pak by zvon to byl,

by v as mrtvým nezvonil.

Útcha.

Bijte si m se všech stran,

tupte si m ped svtem,

budu, thérem pomazán,

pec jen eským Ohnetem.

tvrtá tída.

tvrtá tída stn,

^

neduh v jejím ln,
lék je znám — však mesec západ

do bezedné tn. .

Seberte se, páni, na ni, kazdy po korun!

Emancipace.

.Jako muž mam sílu, moc!«

hlas di paní Zofky,

a hned: .Mužští, na pomoc,

berou mi tri stovky !«
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PRAHA VERA A DNES.
Vzpomínky a kresby nkolika autor.

Xlll. MASOPUST.

eský karneval v Praze byl dlouho jen chudého

^
prince doménou. Když se vztýily po staletém

útisku v polovici minulého století eské lebky, po-

alo se také pi zvucích menuet národn politiso-

vat. Z pivovarských šenkoven a z taniren chasy

pronikl záhy eský hlahol i do míst s leštnými

parketami. Slovanské bály, Národní besedy, vínky

a dýchanky v eském probuzení mly pak velkou

roli, nebo tanením rytmem získávala se dležitá

posice strategická: hlavy a srdce maminek a dce-

rušek.

Pražský masopust nemá bezstarostného veselí,

kterým se od nepamti vyznamenává Víde. Skí- pavé zvuky politické mašiny ruší u nás i hladký

prbh masopustních rozmar. Ze škrobené dvoj-

jazynosti dostali jsme se i tu na pdu isté národní

oddlenosti — ale pes to ješt píliš asto vrhá

do taniren pražských politika stíny. Uvažuje se,

kdo byl ekán a nepišel z mocných tohoto svta,

co znamená návštva vlivných osob v táboe dru-

hém, zvací listiny jsou pak tém národnostním kata-

strem zámožnosti.

Ulice v masopust málokdy mní svj obvyklý

ráz. Jenom poblíže taneních zápasiš za veera

odlišuje se od ostatních Zvdavý lid tvoívá tu hlou-

ky toužících nahlédnouti v temno ekypáží, v nichž

rozilen bijí srdéka mladých tanenic.

Ale dosti je tch, kdož putují pšky vrhnouti se

v náru paní Terpsychory. Mnohá statená matka

pivede tak hejno kuátek pod stropy taniren a

pod tmi vyzkoušenou cestou pak i pod epec.

Nádhera pražských taniren je nejskvlejší v —
novinách ! Zpravodajové líí následujícího rána

v dennících dekoraci a výbavu sál jako div svta

i tenkráte, kdy Jen trochou látek, vypjenými koberci,

na nichž se klátí cedulky s cenami, kbelíky bylin-

stva a sádrovými soškami zakrývají se kouty, le-

mují prkenné estrády a ovšují odené sloupy.

Málokdy uzi Praha v masopust umleckou
.dekoraci — ale když k nemu podobnému dojde,

je jisto, že se pak netanící panstvo baví až do

plnoci vypoítáváním pedem již neklamného defi-

citu. Na njakou takovou nádheru u nás není ješt

dosti subskribent.
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Ale za to fanící mládeži je všech-

no to lhostejno. Pražská dvátka,
jichž kolony vždy zmnožuje bohatý

venkov, i v tomto ohledu k malice
Praze inklinující, nestarají se o luxus

dvorany. Jenom když jde hudba

dobe do nohou a je dosti tane-

ník. Tch je v Praze — ode dávna

musikálni — k nespotem'. A pro

n opt jaký výbr eské krásy

v roztomilých úborech !

Pražské modistky mají už zna-

menité renomé. .Akoli šlechtické zá-

kaznictvo pati u nás k bílým vrá-

nám, a o eské plutokracii ne-

možno dosud v istém významu
slova mluvit, pece jenom vyvinul

se u nás ve švadlíství'jvkus, který

umožuje, že jest se ím pochlubiti pod nád-

hernými lustry taniren.

Ubezpeují nás o tom [vždy cizí hosté, že je

v Praze elegantní roba

na plesu dnes již pra-

vidlem. Nemá toto

umní sice ješt po-

svcení dvorních ob-

jednávek — ale líbí

se, libí. Kdo vidl

naše representaní ple-

sy maškarní, musí do-

svditi, že dnes do-

minují toillcty, za nž
by se Praha nemusela

rdít ani v Babylón
nad Sekvanou. Zasv-
cencm není ovšem

tajností, že dnes mají

pro masopust i pední

naši malíi plné ruce

práce. Navrhují, dekoruji a kombinují. Nkdy stvoí

návrhy vzácné originality. Proto jsou pražské

maškarády dnes již pknou umleckou výstavou.

Dvátka na pražských plesích taní

vesms znamenit. Mládež mužská ne-

mén. Pražští misti tance mají výbor-

nou methodu a svatou trplivost. Komu
pan Link nebo pan Kaska dal punc,

ten mže smle na dvorní ples.

Ale i ti, kdož jsou v tanci auto-

didakty, nezpsobí Praze hanbu. eská
muzika prolíná všemi póry eského
globusu. Dve, které vybhlo vera

ze školy, mže v nedli na výlet do

Podbaby pi klavíru pustiti se kurážn
do valíku. První školu tance absolvo-

vala na dvoe nebo na pavlai pi
kolovrátku neb domovníkov harmonice.

V Praze tani mládež tak náruživ,

že na všech zábavách nudou umírající

• ekanky* patí k mimoádným vý-

jimkám.

Celá Praha nemže se vytaniti

na Žofín, ale na štstí tisícm

lidí dostaí jiné sály, a mnoho a

mnoho vezme za vdk i pouhou
vyklizenou šenkovnou, prostorou v

njakém zasklenném pístavku neb

i pouhým koutem hospdky.
V Praze se taní vášniv. Odrho-

vaky v posledním pololetí v Praze

vzniklé, ohlasy vídeských valík,
z operet vykradené a k užitku tan-

ícího národa pány kapelníky upra-

vené melodie, širokým vrstvám jsou

o masopust nejmilejší. Má-li hudba

již te.xt, tím lépe. Taneník jej bez

rozpaku rozpálené dívici zahuí do

ouška. Nemá zvláštní barvitosti pražský masopust,

není v nm nic typického, nádhery jen tolik, aby se

cti národní representace proklouzla — není v nm
píliš nádhery

a pýchy —
ale je v nm
velmi mnoho
tancování.

Staí-li to

pro radost du-

ší, o lom mo-
hou pronésti

poslední a roz-

hodné slovo

jenom — ta-

nenice !

Briket.

Z moudrostí hokého filosofa.

Touha žen po volebním právu znamená,
že ošklivé a staré dámy chtjí, aby

se také kolem nich toil trochu svt.

Pro pátele, kteí se mi píliš napa-

rují s tispchem knihy nebo dramatu,

mám výborný purgativ. íkám jim :

»Škoda, že to nemá také literární

hodnotu.*
*

Kolébkou zrady jnže být jen

pátelství.
9-

Lépe je poslouchat v divadle fádní

kus než mit doma boleni zub.

*
Pevná tužba dochází cíle, ale char-

akter pi tom asto vezme as

!
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Sic transit . . .

Pan ministr jde v kožichu,

a vše se kolem klaní,

a vedle nho v kožíšku

excelenc-milostpaní.

Kdo pánem nad n? Vznešen
te hledí po okolí.

Zda všimli si, že nad nimi

dva zakmitli se moli?

V tch kožiších tak dstojn
se nesou — je to k smíchu,

že smí se moli nasadit

nkomu do kožichu

!

A nasadí se ! V myšlence

požitek velký vzí

:

Ten kožich mým je královstvím,

v nm vládnu bez všech mezí!

I vlezli tam a vzali se —
ten kožich byl jim svtem,

a sami co sníst nemohli,

v ddictví dali dtem.

Rok pešel. Moli sedli

ve kožichovém kvasu,

však ministra už zhltila

oposice v tom asu.

m M

z CESKBHD ŽIVOTA

— Paní Matylda Winklerová-Kepelová zesnula

dne 17. února t. r. v evnicích. Ped nkolika lety

tiše odešla ze scény Národního divadla, a od té

doby neproniklo ani jednou její jméno na veejnost.

A pece byla kdysi jednou z nejpopulárnjších he-

reek našeho venkova. Na scén Národního divadla

psobila nkolik rok a byly to zejména prosté,

rázovité postavy žen z lidu, jež dovedla znamenit
charakterisovati. Zapomnlo se na její innost na-

dobro . . . Tiše, nenápadn pipojila se k našemu
inohernímu personálu, bez hluku, bez protest,

resignovan ustoupila do zátiší rodinného života . . .

a když konen i ze scény života se vzdálila, ne-

bylo ani jediným slovem vzpomenuto dlouholeté,

záslužné její innosti umlecké. Vru, toho si vý-

borná, sympatická hereka tato nezasloužila!

—11—

O Malomstské tradice, aktová veselohra Vá-
clava -Štecha byla práv vydána v pátém
vydáni. Autor tuto veselohru z valné ásti pro toto

vydání pepracoval.

-=-=- Zelené ovoce. Umlecká linie Národního

divadla byla letos povážliv zkroucena. Divadeln

úinná Záhada — k smrti nudná »Logika
srdce* — Shakespearv »Ve er tíkrál o vý'<—
Ibsenova >Paní z námoí« — ale pak již zase

jen nešastná veselohra »lovk nikdy neví*,

uspávající »Zena proti muži* a nyní do-

konce Braccova cochonerie »Zelené ovoce*.
Na této dramaturgické žni si píliš Národní divadlo

zakládati nemusi.

Pvodní repertoir zastoupen je pouze uritými

autory, kteí ovšem neskrblí pochvalou dnešní éry.

Z Tyla se hraje, co má ráz výpravných her, Strou-

pežnický — nejsilnjší eský dramatik — zmizel

s repertoiru i se svými souasníky. Mladá generace

a pak ti, kdož nejsou z tábora vrných, mohou se

spokojiti petením výtopk z objednaných brožu-

rek a lánk. Smutné divadlo I —356.—

Tiché svty. Napsal M. Jahn. Tvoivý duch

spisovatelv nejvíce jest lákán k onm stránkám

lidského života, kde jest hojn všeliké bídy a utrpení.

Na smrt nemocní, umírající lidé, tvrdá práce a hlad

jsou úkazy, které se zvláštní dovedností líí jeho

péro a jež opádá zajímavým pvabem svého váž-

ného pemítání. A jsa umlcem, který má upímné
porozumní pro pírodu, M. Jahn volívá k pracím

svým velkou vtšinou taková prostedí, kde zárove

cítíme vni venkova a kde paprsky slunení i pa-

prsky spisovatelova soueitu velmi výhodn osvtlují

jednotlivé ásti líení.

Kniha obsahuje šest povídek rozmanitých a skoro

vesms rozdílných látek, a nesnadno bylo by roz-

hodovati, která z nich je nejcennjší. Nkomu
bude se zamlouvati chmurné ovzduší, jinému opt

místa, kde prokmitají známky štstí a spokojené

úsmvy. Všechny práce zachvívají našimi city,

zejména nejdelší z povídek Úely života a Po-

slední lidé, pak šestá Hodiny námi nkdy
až otásají. V Prvním mráku spisovatel ozlatil

nkolik stránek knihy hejivými paprsky mladé

lásky manželské. Na všech šesti povídkách zejmá

jest spisovatelova pée, aby podal co možná práci

zdailou, sytého, realistického zabarvení, a ani jediné
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íidce nelze vytknouti nepromyšlenost nebo po-

vrchnost.

Tiché svty jsou dobrou knihou, a rádi ji

doporuujeme pozornosti obecenstva. Pro tenáe
Ottovy Laciné knihovny národní, kde vyšly již jako

213 svazek, hodí se zvlášt dobe jak svými lát-

kami, tak i prostým, srozumitelným vypravováním

a místy, která bezdn nutí k vážnému pemý-
šlení. Ds.

• eský tlocvik v ecku. Olympické hry

v Athénách, jež budou konány letos ve druhé po-

lovici dubna ve starém, nyní obnoveném Stadiu

Heroda Attika, zaínají mimoádn zajímati i ve-

ejnost eskou, protože chystá se k nim iasten-

ství i se strany eských závodník. Dosud omezo-

vala se úast na poli všeho druhu tlocviku na

cizinu francouzskou — a v té píin vyko-

nali Sokolové velikou ást záslužné národní

práce — tentokrát odvažují se však eští borci dá',

na pdu klassickou a k závodm sportovn-tlo-

cviným, pi nichž konkurence nebude snadná,

uvážíme-li, jakými bohatými prostedky pracují

národové ostatní.

Ve vtšin cizích zemi utvoily se komitéty

olympické, které dostávají znané až do desítitisíc

jdoucí subvence od vlád domácích a podporovány

jsou jednotlivci mrou u nás nikdy nevídanou ba

ani netušenou. Olympickému výboru eskému do-

stalo se pomrn vydatné pomoci od msta Prahy,

jehož rada vnovala za úelem vyslání eských
borc do Athén tisíc korun. Vedle toho vyjednává

se o subvenci od poadatelstva athénského (jež

velice obchodn si poínajíc podporuje i hmotn
cizí výbory, nebo kalkuluje, že všechny vydané

peníze zase vrátí se do zem s dobrými úroky),

které v pochopitelné neznalosti pomr dalo jistou

sumu t. zv. ústednímu výboru pro Rakousko ve

Vidní. Ale Víde, co jednou drží, sotva pustí, by
jí to ani cele nepatilo . . .

Není pochyby, že závodníci eští obstoji v Athé-

nách se ctí, vzhledem k nynjší vysplosti eského
sportu, ale bylo by s prospchem eské výprav,

kdyby se k ní mohlo pidružiti i Sokolstvo, v té

píin osvdené. PoJtud víme, Sokolstvo, pochopu-

jíc správn význam her athénských, bylo by jim

naklonno, ale jsouc vázáno jinými podniky, zejména

výpravou Záhebskou, nemá dostatených prostedku.

Olympické hry athénské, které se stídají s mezi-

národními hrami mezinárodního výboru paížského,

jsou eckou institucí národní a byly stanoveny zá-

kony ze dne 22. ervence 1899, 16 ledna 1900,

3. kvtna 1904, 25. bezna 1 905 a 22. kvtna 1905.

Z cizích stát mají zvláštní výbory a kommisse:

Amerika Anjílie, Belgie, Dánsko. Egypt, Francie,

Itálie, Kuba, Nmecko, Norsko, Rusko, Rumunsko,

Španlsko, Švýcarsko, Turecko a Uhry. V Rakou-

sku jsou výbory dva, vídeiíský a eský, pak pod-

komise v Terstu.

— Kvty bez plod. Napsal Jan Osten. Jsou

to dva milosíné románky, které ped nedávném

pinesl poslední svazek Ottovy Salonní bibliotéky.

Jak v kratší Blance, tak i v rozmrných Tou-
hách jara láska jest nejzvunjší strunou spiso-

vatelova líení, na konec však v té i v oné práci

vyznívá zkamanými a kokými akkordy. V obou

tedy žije mládí, a láska jest kvtem, který oprchal

a nezstavil plod.

Spisovatel obratn ovládá svoji látku a dovede

zajímav vypravovati. Snadn se zmocuje našeho

zájmu a zpsobuje, že rádi doítáme knihu až do

konce. Kdybychom mli rozhodnouti, která z obou

povídek jest zdailejší, dali bychom pednost Blance.
Práce ta jest zcelenjši, postava Blanina jest velrni

zajímavá, opravdu velmi roztomilá postava novelli-

stická. Z povídky vane vn a svžest m'ádí, vdné
pomcky, kterých spisovatel vhodn využitkoval až

do poslední ádky.

Touhy jara mají nkterá líení, na p. popis

Otakarova (nikoli Otokarovaj mladí nebo cestopisné

vložky, jež by bylo na prospch práce co možná
zkrátiti, než zdání rozvleklosti dostaten jest od-

mnno pvabnou bytosti Kathinou, která vedle

Poláka Levisohna ze všech osob povídky zanechává

v nás dojem nejmilejší a nejtrvalejší.

V knize uvázla ada drobných jazykových ne-

dopatení, krom toho stává se brzo nápadným
asté opakování krátkých vt (A ty veery, ty

veery! Jen on nic! Jen on nic! Ale nemohl ji

nalézti. Nemohl ji nalézti a j.) Také za nevinný

omyl sluší pokládati bílou sobolinu, kterou spiso-

vatel odl Blanku. Ds.
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Spráhlou cestou.

4^y všichni jdeme spráhlou cestou v žití

a všichni i<lesáme tou poutí šerou

a honíme se za vidinou sterou,

tu štváni zármutkem, tu štstím spiti.

Nám po zlat a sláv mozek šílí

a po lásce a pízni, po emkoli,
a ústrk, záš a výsmáek nás bolí,

teba jsme líce maskou klidu kryli.

-Isme lidé jen. — Však asem pozakmitá
nám duší cos jak svtlo démantové
a z hloubi srdce vynoí se snové,

v nichž rozjasní se poušf ta obrovitá.

A vidíme, jak vetché jsou a plané

ty všechny naše chvilkovité touhy,

a na rtech zstane nám úsmv pouhý,
a s oí do prachu nám slza skane.

A jako zá to prokmitává mrakem,
a zrak náš vniká do propasti hloubi,

a s tajem nebes hvzdnatých se snoubí
a zí, co všedním nevidno zrakem.

A cítíme pes všechnu žití bdu,
že nejsme brav, jejž osud utrmácí,

že lidstvo cestou marn nekrvácí
a svtlá stopa zbude v jeho sledu.

A cítíme, že v svtlé zái koupá
se obliej i nejnižšího roba,

ne k stesku jen, i k dve že doba,
a jenom tou že lovk vzhru stoupá.

A klopota a krev, kterou se brodí,

a zášti, zloiny a kivdy, sváry,

že bídné jsou a otrhané cáry,

jež lidská duše pece jenom shodí

!

A modly, ped kterými lovk kleí,

že shroutjí se s podstavc své pýchy,
a teba velké byly naše híchy,
že co je híchem zove, v nás je vtší.

A jiskra slitování, která žehne
jen v jednch prsou pravdiv a svat,
že hoí za všechny, již tonou v blát,
a nad všemi že svatou záí šlehne.

A by i dále cestou svou šlo bludn
a nechtlo ze zdravého pít zdroje,

to lidstva cit, co cítí prsa tvoje,

a nevyváží hloub se této studn.

Jsme kehcí, bídní, svévolní a malí,

však jak nás poutá etz bídy naší,

též jedna peru myšlénky nás vznáší,

a roštem' z hmoty, jež se pes nás valí.

A tieba pro tisíce lživých boh
a jejich trny v lidském srdci místa,

pec vysnilo si také oltá Krista,

jenž hledí smírem z pod koruny z hlohu.

Bl Bl g|
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Až bude krásný, slunený den.

^ž bude krásný, slunený den
a stemcha a višn po kraji kvésti,

zas jednou z msta vyjdu si ven,

abych se poohle po zašlém štstí.

Pjdu tam do kraje, kde starý hrad

do i^eky hledi ze tmavých les
a na tebe budu vzpomínat
v rozkvetlých fialkách, ve mladém vi^esu.

Tam ke mn promluví ta slunná zem
zas tmi smavými, drahými slovy,

jak jsem je vdechal na rtu tvém,
kraj ten mi všechna, všechna zas poví.

Tvou líci rmnnou, slunený svit,

ta slova zvuící jako zpv ptaí,
vidím je, slyším záit a znít:

>Jen když mne miluješ, mn navždy to staí —

<

Ach, lidské >na vždy«l — tof luzná báj,

zbude jen hoké: >S bohem bu štstí !«

Pjdu se podívat v ten slunný kraj.

jak nad ním budou fialky kvésti.

"S^^^
KAREL KLOSTERMANN:

Mlhy na Blatech.
Román.

(Pokraováni.)

e ta hanba, ta strašná

hanba! Že mu vzal

peníze, ten lovk ho
nakl . . .«

»V tom je to; proto

ho vzali do vazby.

Jinak by ho byli prost
obeslali. Ale ta hanba
bude krátká. Kdo pak
by uvil . . .?«

-Krátká, pravda . . . ale pece se nesmyje
ani za deset let! Mj Bože, mj Bože dobro-
tivý a spravedlivý ! Ty strestáš vinu toho,

kdo uvalil na nás a na moje dít tuhle strašnou
hanbu . .

.-

>Ml a nesvolávej Boží trest na nikoho 1

Už se stalo, že nevinní byli i na hrdle tre-

stáni a museli to snésti . . .«

Zaburácel venku vítr, snášel se prudký
liják, jako by vodopád se lil se stechy,
vztekle šuml a hrel píval.

Tu Potužák odstoupil od lože plaící ženy,
k oknu se piblížil, ven se zadíval.

»Ješt tohle I" zasténal. »Ustr se, Bože
náš, nad naší tžkou práci! Ped samými
žnmi tohle! Úroda polehne, zle bude, zle . . .!••

.\ té chvíle strach sedláka, jehož áka po
celý rok a rok od roku se vznáší za od-
mnou lopotné práce své, zítzil nad bolem
otcovským . . .

A v maštali eledín zase se probudil.

• Boží dopuštní! Vojto, spíš? Vojto, zítra

celá Blata budou pod vodou !«

>To a se kdo podívá! Ten kluk spí, ani

probudit ho nelze ... a potopa vkol . . a
etnik odvedl \'ášu ... I A ten zmetek do-

vede spát . . .
!'

X.

Když nazejtí se rozednilo nad širými Zbu-
dovskými Blaty, pohoda nebyla lepší. Prudký
liják sice pestal, ntž se ješt rozbesklo, ale

drobný, huslý dé.^-f padal, šedé mlhy se va-

lily a po slunci nebylo potuchy. Nebe a zem
v jedno splývaly, v cosi neuritého, pohybli-

vého, vše pohlcujícího.

Apolena prohlásila, že pjde dom.
>Nemžeš, dít! — Blata jsou pod vodou,

ani lokou bys neprojela, strhl bj' t proud.*
•Babiko moje zlatá, nezdržujte m! Kdyby

Zbudovský rybník. Vohlanov a \'olešek v jednu
hladinu se bylj^ slily, šla bych pece, a, kdy-
byste mi nedali, soužením bych umela.«

Strýc hospodá pistoupil.

>My t nezdržujeme,* pravil, »jdi dol k stoce

a podívej se! Uvidíš, bude li možno, dostat se

do Plástovic. Možná dost, že ani k té stoce

nedojdeš. Bláta po ko.ena všude, pda roz-

moená na kaši a za pt minut promokneš
do tch nití. Nebu bláhová a se; však doma
vdí, kde jsi. i myslíš, že jim tam pomžeš?*

.Apolena neodpovdla na tuto e leda

pláem. \'zala báb velký vlnný šátek, jímž
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hlavu a plece zahalila a pospíšila ven. Jen

s náspu seskoila a už se brodila po kotníky

rozbedlou hlinou. Bosá, vysoko vykasaná,
utíkala návsím dol ke stoce. Boila se hlu-

boko, bobtaio, kvílelo ídké bahno . . .

Bába za ní vybhla, nemohla s místa, chu-

drka.
• Dít, dít I — vra sel« volala, co hrdlo

staí o.

Nedovolala se. zanikl její sípavý hlas ve

hluché vav mlh a hust padajícího dešt,
v šumném jekotu poblíže tekoucích vod potoku.

Vysoké topoly podle behu stoky stály jako
nebetyná temná ohrada ; déšje zamžíl, v jedno

spojil, piodívaje je všecky tímže jednotvárn
šerým hávem, jenž í mezery mezí nimi za-

stíral.

Déš i mlhy zastely také postavu dívinu.
Zmizela báb s oí, jako by zem ji byla

pozela. Baba strnula, rukama zalomila. Jen

s tží vyvázla úkladnému, kluzkému bahnu,
v nmž staré nohy nemly opory. Všecka
vysílena, jedva dechu popadajíc, vrátila se do
sednice.

•Máte taky takové bláznivé nápady, mámo?«
plísnil ji syn; >pro bžíte za tou zteštnou
holkou? Což ji udržíte, když se jí chce utíkat?

Necht ji — však se vrátí, až uvidí, že projít

nemže.

«

>Och, ty chlape mj mjilý — ustr se

nade mnou ! Jdi a pive mji ji, dyž už 's ji

nezdržel I Kde že má s to rozum, to dít?«

A prosila a žadonila, až syn se obul do
vysokých holeových bot a vyšel za dívkou.

Došel stok}', pekroil mstek. Div huely
vody, petékající vezde kraj hlubokého koryta

Poutala je dosti vysoko nahnaná pevná hráz,

topoly osázená.
Blata byla pod vodou, kam jen oi sahaly.

Kmutná, rozeená rozlitína, obrovské nepe-
hledné jezero, jehož protjší^ kraj zapadal za-

sten v neprhledné šero. Žádná výšina, ani

nejmenší kopeek nedávalzvst, že tyto spousty
vod, pokrj'té vyrvanými rostlinami a špinavými
chuchvalci pn, mají vbec meze, mají druhý
beh. Jen tu a tam vynívaly z nich skupiny
strom a kovin, jichž neurité, ervenající se

obrysy, jedva ponkud vystoupivše z šerého

závoje mlh, hned zase v nich se ztrácely.

.Apolena když pekroila most, vydala se po
hrázi kousek cesty proti vod. Tam stanula,

protože dále nemohla: tam ji také našel její

strýc, ana se opírala zády o velký topol, blou-

díc ustrašenýma zrakoma po nesmírné hladin
vod.

>Nu — díváš se, vi?« oslovil ji; »hledáš

oima Plástovice, bývá je vidt odtud. Máš to

marné, neuvidíš je dnes. Poj dom, bába se

o tebe strachuje."

Zalomila rukama.

•Strýku, pro Boha vás prosím, porate!
Kterak se dostanu k nám?«

>To jsou zbytené ei. Pece vidíš, že
tmihle vodami neprojdeš . . . ani veer dnes,

ani zítra «

• Pro Boží rány, co to povídáte, strýku?*
zalkala. »Co jsem to udlala, že jsem dom
nešla ze Zlivil Trest bozi! ... .Á já musím
dom, musím k mamince! Budou m oekávat,
naproti pijdou! Strýku, porate! . . .<

>Co pak ses zbláznila, holka! Kdo pak by
t oekával ? Kdo by se ti mohl vydat naproti ?

Však oni vdí, kde jsi, a rádi jsou, žes tu

u nás — —

«

• .Ale Václav ! Václava odvedli na Hlubokou .

.

a já tady depím a snad bych mohla pispt,
aby se zase dostal dom. Strýku, mou vinou
se to stalo ! Mne šel hledat do Blat ! Vy
nevíte . . . strýku, pro Boha vás prosím,

smilujte se! pomozte! radu povzte! . . Kdyby
nebyl šel m hledat, nebylo by se mu to

stalo . . nebyl by vidl toho pšáka tam .

.

Strýxku, já musím dom! Já musím mluvit

s Vojtou, ten dojista ví, eho teba zkusit,

aby Václav se dostal zase na svobodu. Vojta

vi o všem, co se dje na Blatech, jemu ne-

ujde nic . . . On teba ví, co se pihodilo s p-
šákem . .

»Nu, snad nemyslíš íci, že Vojta ho tam
skolil a že se to svezlo na Václava?*

Zarazila se, vyteštila oi.
•Mj Bože! ... co to povídáte, strýku ? . .

To jsem nechtla íci, to . . není tak . . . «

•Nu tak, co tedy mluvíš o Vojtovi? Zrovna
ho lovku vedeš na mysl. kluka! Mn se ten

zmetek nelíbí, na míst tvého táty bych ho
nebyl vzal do domu. Pipadá mí jako njaká
noní kuna nebo vydra. Že má za ušima,

každý ví, ale žádný ješt nevyzvdl jeho

spády, poouchlého erta! Jen a jednou neli-

tujete, že jste ho vzali k sob ! Poj te dom",
bosá tu stojíš v tom blát, promokneš veskrz,

ke všemu nemoc si uženeš.

<

Jako by neslyšela jeho vyzvání.

^Strýku, pro Boha vás prosím,, nevte! ..

Vojta ... to neudlal . . . Ten pšák je lhá,

darebák . . . vy nevíte, strýku . . . .Ale Vojta

jist ví . . . Vojta ví o všem, co se na Blatech

dje . . . Vojta mi pijde naproti; kdyby tu

byl, provedl by mé témi vodami . . . Vojta

zná všecko, každou cestiku, každou pí
pdy . . to jsem chtla íci, strýku, nic ji-

ného • . . nic víc . . .«

•To jsou všecko marn ei. \'ojta tudy

projde práv tak málo Jako jiný lovk.
Proud by ho zanesl až nkam do Zlivského

rybníka. Ba, tam se hrnou všecky ty vody!

Af si dají pozor krížeci, aby jim to nestrhalo

hráze. Spousty vod by se dostaly jedním rá-

zem do Bezrevi a to by ani ta hráz tam
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dole u fišmajstra nevydržela. Protrhne li se, je

po Op^itovicích, a co by potom XHtava vyvádla,
na to lovk ani myslet nechce . . . Takhle

pede žnmi nám to pišlo! Obili všecko po-

lehne a rybniky se naplní tak, že i pole se

dostanou pod vodu. To jsou jiné starosti, a

ty naíkáš, že tu máš prodlít dva ti dni.

Vidiš, holka, uvaž pece ! Že by Viiclav toho

pšáka byl obral o peníze, tomu rozumný lo-
vk neuví a soudce na Hluboké také ne.

Já bych taky nevil, že by ho byl praštil, a,

udlal-li to pece, kdo ví, co spolu mli, ale

píina by to nebyla, aby ho zaveli. Ten pšák
mluvil patrn ve zmatenosti ; až pijde k sob,
ekl bych, že sám to odvolá, tohle udání . .«

»Ale Václav ho nepraštil, strýku, dojista

ho vidl mnohem pozdji . . a Vojta by to

mohl dokázat. Proto s ním musím mluvit . .
«

>Pokej. holka, nech m domluvit a nepi-

vádj mi poád toho Vojtu, sice, na mou duši,

budu myslet, že ten to byl, který pšáka udeil

a snad taky obral . . .«

•Strýku !« zvolala dívka, zoufale štkajíc,

»pro všecky svaté . . . vás . . . prosím ! . . .

neíkejte . . .«

»Tak poj dom a nech tchhle bláznivých

komedií!' perušil písným tónem její vášnivé

výbuchy; >vedeš si jako zoufalá a máš vru
málo píin k tomu. My jsme osudem zcela

jinak trestáni a jsme klidni a oddáni do vle
boží. Václav se vrátí, jeho nevina se prokáže,

ale naše lopota, naše nadje jsou zmaeny.
Poj dom! Projít nemžeš tmito vodami;
pomžeš mu, postojíš-li tu déle v tomto

dešti?"

Uchopil ji za rameno, drsnou moci ji odvádl.
Nevzpírala se, nebránila, ale bez ustání opa-

kovala:

>Musím dom, musím! stj co stj!* —
A doma k báb, svíjejíc se v zoufalém plái

:

•Mou vinou se to stalo ! Václav je v kriminále
— ume tam hanbou a hrzou Když jsem

to zavinila, musím se piiinit, aby byl vy-

proštn . . . Bábo, vy neznáte Vojtu ... vy
snad myslíte, že ... že — jako strýek, ale

já vám povídám, že Vojta dokáže všecko . . .

Vojta ho vysvobodí, domluvím-li mu, aby mu
pomohl . . .«

Bába plakala taky, jeji oi byly zaníceny

od pláe.
Potásla hlavou

;

»Marn mluvíš, dít,< pravila, »už to musíš
nést jako tvj táta a tvá máma. Václavovi

nikdo nemže pijít na pomoc. Budou-li chtít,

pustí ho; nebude-li jejich vle, podrží ho a

my proti nim nezmžeme nejmenšího. Na koho
si knížecí zasednou, toho i znií. Knížecí jsou

jeden etz, každý hajný, každý šafá, každý
pšák je kroužek v tom etze, a nikdo proti

nim nepoídí. A soud, moje dít, ten dá za

právo vždycky knížecím Tak bj'lo od jakživa

a s tím musíš poítat. Bu jen ráda, že tvj
táta a tvá máma dobe hospodaili a že áký
ten groš ušetili. Penzi se snad pomže, ale

jinak ne.«

•Ale Vojta, babiko ... .<

»Milé dit, co pak si myslíš? — Co pak je

Vojta proti knížecím? — Nic víc než moucha,
kterou tepakou zabiješ.*

».Ale, b ibiko, já dom pece musím! Do
veera tady nevydržím. Není-li možná projít

rovnou cestou, dám se oklikami. Pjdu na
Nové -Sedlo, odtud na Novou hospodu, pak do
.Selc a ze .Selc do Plástovic.«

»Nikudy nemžeš, mé dít, v tom dešti,

v tom blát. Odsud do Novosedla je zle

a ze Selc do Plástovic bude ješt he.
Strouhou neprojdeš, snad ani vz by neprojel.

Tu se a vykej. Prší poád ješt a vody
neustale pibývá.*

Apolena neodpovdla, usedla na lavici, ruce

sUížila pes kolena a chvíli tiše plakala.

Teprve když bába neustávala domlouvati,

uvádjíc poi-ád nové dvody pro nezbytnost

vykání, perušila její povídáni, kouc nikoli

bez vzdoru

:

»Tak už pestate, bábo! Vím bez toho, co

chcete íci. Vždy vidíte, že už sedím.*

»Nu, dyf už nemluvjím, dít, dy už mlím,*
odtušila bába zaražen, skoro polekan. ^Dyf

vjím, že máš lítost, ale což je všechno plátno!

Já bych taky ráda pomohla a nemžu. Tak
musíš mjít strpení. Pomáhej trochu tet, dlej

nco, ujde ti chvíle a snaž se dokáš. Pláem
a vzdorem as ubiješ, to vjíš!<

Apolena vstala a vyšla ze svtnice; bába

za ní vybelhala a za chvíli se vrátila, zname-
najíc, že dívka šla do erné kuchyn, kde

hospodyn se njakou prací zamstnávala.
Patrn se tam domluvila s touto v píin
práce, nebo po chvíli se zase objevila, pe-
bhla do stodoly a pivlekla dv velké otepi

slámy, s nimiž zmizela ve stájích.

»Bu Pánbh pochválen!* zašeptala bába,

utišila se trošku, chudinka.*

Na selském statku není kdy zahálet; nutné

práce teba konat za všech okolností ; ani

hoe ani sama smrt lena rodiny nezbavují

díla. Každý len rodiny, každý eledín, kde

kdo ví, co je mu vymeno a co ho eká, a

každý si spravuje své, neohlížeje se po dru-

hém, leda když nastává spolený výkon.

Ten a onen vidl Apolenu, ana pecházela,
šukala, tu i onde ruce pikládala, ale asi po
hodin ji hospodyn pohešovala. Shánla se

po ní, volala, ale nedovolala se.

•Kam se ta holka podla?*
Nikdo ji nevidl vycházet, nikdo povdti

nemohl.
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»Vždy jsem ji vidl ješt ped pl hodinou, <

pravil hospodá, který spravoval pod klnou
njaký nákolesník; »zabhla do stodoly . . .«

Když ji v dom nenašli, shánli se po vsi.

Zvdli, že byla vidna, ana, vyšedši ze zá-

humní, zabíhala po mezích do polí, smrem
k rybníku. Bylo zjevno, že utekla.

»Ježíši na nebi!« zvolala hospodyn ; »co jí

to napadlo? Utopí se nkde! To je nerozum!*

»E, necht ji, a jde ke všem ertm !« zlobil

se hospodá; 'já za ní nepjdu! Mla to

v hlav, provedla svou. Nedostane-lí se dom,
však se vrátí !

»Mjí dít, mjí zlatý dít!* hoekovala bába,

»co jen to má za hlavu! K Novosedlu se dala

a k Nové hospod . .
.«

»Nu, tudy dojde,* vece hospodá, »zmokne
a ubrouzdá se, ale utopit se zrovna nemusí .

.'

»Ale, chlape, ta strouha tam pod Selci

k Plástovicm ! Dy neprojde.-

• Projde — neprojde. Tak se vrátí do Selc.

Na císaské silnici se jí nestane nic a most
v Selcích voda nestrhá. Ten už nco vydržel!*

»Pus se za ní, chlape!* prosila bába.

»Nevydám se, mámo! marné mi domlouváte.

Mám jiných prací nazbyt než honit se za

zteštlou žábou. Mluvil jsem do ní jako do

dubu, neuposlechla! Tak co? — a si sní, co

si nadrobila. Ostatek, nebojte se, však neza-

hyne a trochu zmoknuti ji neuškodí. Až pi-

jde dom, máma jí uvaí lípové thé a uloží

do postele. Tady bychom ji tak jako tak nebyli

udrželi. — A potom, abych vám pravdu po-

vdl, myslím si, že nco vzí za jejím sp-
chem a že ví nebo se dohádla, co se udalo

s oním pšákem. Do toho mi ovsem nic není

a jen vám to tady povídám
;
proeknte se

potom nkde a svezte na nás áké opletáni

!

To by tak chyblo!*
»To to, to to! — nedej Pánbh!* bránily

se ob ženy.

»A co by, chudinka, vdt mohla?* doložila

bába.

»To zas my nevíme,*^ odpovdl sedlák, -a

proto budeme mlet. Švakra a sestry je mí
líto, Váši taky, ale pomoci jim nelze. Já být

Potužákem, toho kluka Vojtu bych byl do
domu nevzal. Tolik povídám dnes, jako jsem

už stakrát ekl.*

Selka pisvdila.
• Nedopouštj Pánbh !« zalkala bába, lomíc

rukama. ».Mjí dít, mjí ubohý dít!*

Sedlák máchl rukou, pozatásl hlavou a se-

skoil se zápraží, kde tato rozmluva se udala.

»Mn se zdá, že ten déš trochu ustává,*

pravil, odcházeje zase smrem ke kln, »kdyby
Pánbh dal!* (Pokraováni.)

STANISL.AV J.ARKOVSKÝ:

Na podzim, v oeší
(Pokraováni.)
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Zdenka práv dnes taková rozkošná byla

ve svém mládí a dospívající kráse i ve své

oddanosti, se kterou vzhlížela k tomu už váž-

nému a jind}' pece tak veselému, bezstarost-

nému muži, jejž zbožovala ím dále tím více,

vidouc v nm tak pevnou oporu svého žití.

Byl ním zcela jiným než ti mladí studenti,

nebo už doktoi, auskultanti a koncipisté, jež

znávala z právnických ples a zábav, a kteí
byli jen sama legrace a žert a smích. Bylo by
také truchlivo, kdyby tato mládež mla míti

slzj' na hebíku . . . Ale Zdenka nebyla z tch
dvat, která jdou na tuto slaninu. Chodívala
tam do tch zábav spíše k vli otci než pro

vlastni zábavu, byla kvtinou, které daí se,

jen když se pipne na silný dub.

Tady u radových všecko bylo tak spoá-
dané, muž hlavou, žena duší, všecky pomry
rodinné tak klidné, rozrušované toliko pani-

ným houserem a rozmary pánovy elektriky,

všecko se pohybovalo tak ipern jako pan
rada pi své gymnastice a také jako on usínalo
to nkdy najednou všecko, jukobj' mezi nimi
máku nasel, jako na píklad po dobrých obdech
nedlních, kdy dokonce i Fanny, umyvši ná-

dobí, zavela se do svého kutlochu a vozila

hrnce. Zdenka ovšem nikoli, nehodilo by se

nám to do poetického krámu, do nhož Zdenku
jsme si tuto postavili . . . Pro by nebyly ta-

kové domácnosti, jichž obloha je istá jako
svdomí tch, kteí ji tvoí? Ani Fanny, a-
koli mnohému za hích by byla stála, nemla
z eho se zpovídati do té chvíle, kdy život

pana professora Skivana tak povážliv zaal
se obraceti. Pro budoucnost ovšem nikdo zá-

ruky za ni nebée.
Teplo bylo v tomto zákoutí starého pensistj',

a zanedbané lánky, v as nedolité, petržený
drát nebo rozbitá láhev leydenská byly jen
libým koením toho rodinného koláe, jejž

život tuto pekl . . .

Jako fantom z hrobu objevila se te iMárinka
ve svém dítti. Ano, ve svém, nic víc . . .

Ale darmo si tohle namlouval, cítil boui, která
se stahovala nad jeho hlavou.

Pišel dom, v poboní ulici na hoejším
Novém Mst, kde bydlil zatím v podnájmu.
maje k disposici dva malé pokojíky, pracovnu
a ložnici. Teprv od listopadu chtli hledati

se Zdenkou pkný, útulný kout pro svoji lásku
a svoje štstí. Na svých procházkách už vy-
hlíželi po Praze ulice a domy.

Bylo tma, a Prokop Skivan usedl k oknu
do lenošky, dívaje se ven, do temného veer?.
Hvzdy svítily, nad Petíne-n sklánl se srp
zapadajícího msíce. Novomstská vž, osvt-
lená ervenav silnými svtly protjšího knh-
kupectví, ta, jež prve jakoby na byla padala,
trela te do temnot jako hrozná výitka Pro-
kopova svdomí. Strašlivá otázka ozývala se mu

v duši, mže-liž Zdenku vésti te k oltái,

když starý hích postavil se mu v cestu? —
Starý hích? — ne, není žádné jistoty 1 — Snad
to všecko je jenom pelud a není-li, snad ani

nesetká se s Márinkou, neb ona jej nepozn;i

a všecko to bude dobe — zave tu minulost
do svého nitra a každý den, který pibude
k tm létm sedmnácti, bude novou hroudou
na hrob zapomenutí a bude oddalovati nebez-
peí prozrazení, hrozící jeho životu . . . .Ale

jestli pece njak — život nic zavinutého no-
siti nedovede a pod sluncem tajného nez-
stane nic . . . Ne, Márinka nemla od nho
nieho, žádných psaných dkaz, le njaké
drobnosti, dárky, jakých v každém galanterním

krám je na tucty. Jako ten medaillonek s Pa
nenkou Marií . . . Eh, co ! . . .

Elektrické lampy pod Novomstskou vží
dávno již pohasly, svítily jen ješt vysoké
kandelábry na Karlovu námstí a obrážely

svj jas od mlhavého vzduchu, který se snášel

jako jemný, pohádkový závoj nad touto astí
Prahy rozestený, z nhož mohl by utkati celý

svazek básní ten, kdo by to uml. Ruch po-

uliní tichnul, bylo již po divadle a Praha za-

lézala do pein. Petínský vrch, díve v m-
síním svtle se rýsující, byl už ve hlubokých,
erných tmách, jako by nikdy ho tam nebylo
bývalo. Praha prchala do erná zemského stínu,

otáejíc se s celou koulí zemskou bez od-

dechu, bez zastávky a bez ohledu na ty, jichž

srdce trnulo hrzou v té hluboké noci . . .

». . . Co to bylo dnes s tím proessorem ?«

tázala se paní radová svého Ernstla.

Rada, už bez županu a jen v noní košili

a bílj>ch spodkách, držel se levicí za pelest

postele a pravici i levou nohu zvedal v taktu

do výšky, poítaje: »— ptkrát, šestkrát. —
sedmkrát . . .< Teprve když tento druh tlo-

cviku odbyl a vzpímiv se ob ruce natáhl jen

dlanmi vzhru dol pohybuje, odpovdl:
>Co by bylo? Nic nebylo! Vždy byl rozto-

milý, tolik se namáhal s tím telegrafem . . .

A já, osel, tolikrát jsem ml tu svorku v ruce,

a tohle mne nenapadlo !«

»Inu, nebyl svj, to je jisto. Zdenka také

má starost. Ale nemoc to nebyla.

«

»Ml, možná, njakou nepíjemnost v úad.
Professoi také nemají na ržích ustláno . . .

Také to maj' nkdy všelijak zmotané.- Rada
te ptkrát za sebou opakoval dep a vztyk,

kteréž cviení nedopouštlo slovných výklad
;

i mlky se pi tom dost upachtil, a provádl
ten tlocvik opatrn. Potom následovalo dí-
vjší cviení dlaní s rameny rozpaženými, a

rada pokraoval : 'Je to pravda, bývávali pány
;

za mých as professor, to byl náš pán Bh,
a pohlavkoval nás . . .«

"Bezpochyby jste toho zasluhovali," bránila
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paní radová, také už v noním kabátku a ve
spodnice, zesnulé paedagocy.

• No, bodej!-' Víc pan rada nevdl na
svoji obranu. A vypravoval dále : »Jako ne-

božtík starý páter Achaz . . . dvojky dával, ani

nas po celý semestr nevyvolal. A žádné od-

volání ! . . . Te je to otroina, jako holt každé
sloužení. Jsou-li se studenty za dobe, není

to nahoe vhod, a chtjí-li mít nahoe pokoj,

zas aby se škorpili dole ... a za to je streji'

do novin Chvála Bohu, že jsem z toho venku.

Te ješt aby už ta Zdenka byla provdána,
— no, ješt asi tyi msíce...*
Mlo následovati cviení dolních konetin.

Po zkušenostech verejších pan rada neulehl

k tomu cíli na koberec na podlahu, nýbrž
rovnou do postele. Tam zvolna nejdív jednu,

pak druhou nohu, potom ob najednou vyta-

hoval do výšky. Sotva dvakrát, tikrát to

udlal, usnul a spal jako myš na mchu.

IV.

Pt minut ped desátou zaznl pronikavý
zvonek, slyšitelný skoro v celé Strakaté ulici

a dle toho, jak který professor horlivý bj'l,

studenti dív i o minutku pozdji vyhrnuli

se ze tíd. Chodby najednou oživly jako ná-

draží, když se v nm sjede nkolik rychlo-

vlak. Všecko se to hnalo ke školníkovi pro

housku nebo párek, pes to, že šum a ruch snažil

se ovládati varovný hlas napomínajícího pro-

fessora: »Jen pomalu, pomalu !«... Hoši a ho-

šíci, sotva zahnuli za roh a ocítili se z do-

hledu své vrchnosti, vzali znova nohy na po-

moc a bželi, až paty se jim blyštly dál do
pízemí, kde na chodb ml školník u okna
rozloženu ošatku rohlík, kolá, a housek,
a na okn mísu s horkými párky.

Z oktávy vyšel professor Skivan, pepadlý,
nevyspalý. A zstal na chodb ani do sbo-
rovny nevcházeje, nebo ml chodbovou in-

spekci. Popošel kus a zase se obrátil pátraje

mezi studenty, ped tídami rozbhlými.
V tom ze sexty vycházel senior Langer,

všecek rozpálený, upocený, a úzkostliv se

halil do svrchníku. Skivan ml svrchní kabát
jen pes ramena pehozený. Professor Langer,
když k nmu došel, jal se jej napomínati:

>i\ollego, kollego, tohle je lehkomyslnost...
že dostanete zánt hlasivek a budete chraptit

do smrti ... Já na to trpím už dvacet let a
nemohu se toho zhostit. A regma k tomu

!

Hrom do tch chodeb a inspekcí na nich, to

nám žere koeny života. lovk upocen a

ukien vyjde ven, do toho studena — a už
to chytí . . . Pak se s tím laboruje po celý rok
a potom po prázdninách, sotva se zotavil, má
to zas. Já to už cítím.

«

Zatím došli k rohu chodby, ke schodišti a
s hlasitým >Má úcta!« professor Langer se

louil pospíchaje do sborovny, opravit ješt
njakou úlohu.

Ve sborovn bylo te, ve hlavní pestávce
tvrthodinové, rušnji než jindy. Dvée se
otevíraly a zavíraly, vcházeli professoi neza-
mstnaní tou inspekcí, zatracovanou netoliko

seniorem, a také asi dvakrát studenti pišli

s hromadou sešit; zaklepali siln na dvee,
až nkterý professor vyšel a sešity jim ode-
bral. Professoi dílem sedli unaveni, dílem
zanášeli známky do ti-ídních katalog. Jakémus
ustaranému tatíkovi, který pišel se ptát na
prospch svého synka kvintána vykládal pro-

fessor Drobný, jaký ten kvintán je darebák a

lotr:

"Povídám vám,' horlil, »z latiny, z eštiny
a z pírodopisu má tady nedostatené, z mathe-
matiky jen tak že prochází, a i z nábožen-
ství má jednu špatnou známku. Považte, z ná-
boženství ! Zatím si ji ovšem opravil. A všichni

páni si na stžují, zeje neposedný...*
Tímal v rukou tídní katalog a shlížel na

ubohého otce pes svoje zlaté brejle.

»To je kus kluka,« pizvukoval otec, »a co

se ho natískám ! . . Ješt vera jsem se ho
ptal, jak je ve škole a kluk pitomá, že prý je

všecko dobe. Ten dostane!* sliboval.

»Tak, tak, to mu bude zdravé, < pochvalo-
val si Drobný, muž písné tváe a železné

ruky.

V tom byl Drobný odvolán ven a setkal se

ve dveích s katechetou, k nmuž ten otec

obrátil svoje krokj'. Znal už všechny pány a
vdl, jak s kterým. Od katechety, mírného
pána, byl by za to tískání dostal nos a proto

spustil smutn:
»Co se já mu nadomlouvám, velebný pane,

v nejvtší dobrot . . .«

•Tak, tak,« zase katecheta, »to je dobe,
jen v nejvtší dobrot, se zlým nikdy s tmi
hochy nic nesvedete.*

Vešla mladá paní ve smutku a plaše se

ohlížela po velkém pokoji, plném pán, než
k ní piskoil suplent Povejšil. se zdvoilou
otázkou, eho si peje. Ta byla teprv zaáte-
nicí v tchto kížových cestách všech rodi.
Do loska, pokud hošík byl v prime, chodil

otec: v lét ovdovla a musí chodit sama.

S ustaranou tváí poslouchala, co všecko vy-

vádí její hoch, jediná te její nadje, že se

vrtí a je nepozorný, dokonce, že i na chodb
byl pistižen, jak s jiným téhož druhu nezbed-

níkem se kokoval, ba pi hlášení že vstává

a nedá si íci, do sešit že maže a že to s ním
tedy bled vypadá. \'šecky tyto zloiny byly

peliv zaneseny v rubrice »Poznámka< tíd-

ního katalogu.

»Bože!« bdovala opuštná vdova, která

v duchu už vidla, kterak syna jejího jediného

vedou na šibenici. ».A doma je íakový hodný.
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uí se dost, .nkdy až do jedenácti hodin, a

ráno už v šest hodin bývá vzhru. Já nevím,
co to je s tím díttem !« Div že nedala se do
pláe v erstvém ješt vdomí svého osamocení.

Suplent Povejšil byl trochu na rozpacích

vi tomu smutku mladé vdovy. Nebylo tomu
ješt tak dávno, co sám sedával v tch la-

vicích a pamatoval se, jak je tžko sedt tyi,
pt hodin klidn, tiše a bez hnutí, ješt k tomu
s napjatou pozorností, a jak rádi si jako mladí
hoši poskoili pi respiriu ve velké zahrad
venkovského gymnasia, kde studoval.

>Já celkem si nemohu stžovat, « piznával
se matce, »ale ostatní páni . . .<

Ostatní páni, starší, usedlejší, už nesnášeli

tak té bujnosti . . . Ach, bu Bohu toho žel,

že v lavicích školních nesedí samí dvorní neb
vrchní radové, inspektoi a editelé a vbec
páni staí, plešatí, nýbrž krev od pirozenosti

horká, neposedná, kterou když napomínáš ke
klidu a rozvážnosti, slova na vítr sázíš ....

»Prosím vás, pane professore,* a upírala svoje

vlhké erné oi plné úzkosti na suplenta. »ujmte
se toho hocha, je sirotek . . « .^ hrdlo se jí stáhlo .

.

• Vždy to není tak zlé,« konejšil mladý Ko-
menský, který v sekund ml pouze nminu.
»Hošík jist se polepší . .<

A vyprovázel mladou dámu až ke dveím.
Ostatní po oku, ale nenápadn ohlíželi se za

tím stepilým, smutným zjevem.

Professor Skivan nahoe pátral dál, ne-

uvídí-li studenta erného. Ze si díve toho

hocha nevšiml !
— Ovšem onemocnl hned

po nkolika dnech po zaátku školního roku
a trnáct dní nechodil do škol}', a pak, než

se professor orientoval v tom novém pro-

stedí . . . bývá to tak, že pak pro samý les

nevidí lovk strom a tch nových tváí bylo

na novém ústav tolik ! c Pokraování.)

JlRI SUMIN Lidino dobrodružství.

ostavila košík na zem
a odhalila vábivý ob-

sah. — Od té chvíle

byli dobrými páteli.

Ikor se rozhovoil, tolik

toho vdl, až se Lida
divila. Zdálo se, jako-

by si byl schváln za-

pamatoval každou hru,

pi které byla ona.
Chvílemi ale vypjal 'prsa a opakoval pyšn:
Já budu muzikantem !

— Nepozoroval, že
Lidiny rty stanou se pi tom tenšími. To
pece vím, myslí si Lida. Všichni Korbelové
jsou muzikanty. Vídá asto jeho otce ve ve-
teránské uniform, jak si vykrauje s velikou
žlutou troubou na rameni. Zdá se, jakoby
i on se chtl pochlubit: Já jsem muzikantem I

Ale Lida vidí ho radji zaernného, v kožené
záste, když kutálí po hrázi sudy, z nichž
šlehá plamen. — Ale blíží se už k zlovstným
erným ohradám a Lidino srdéko bije vždy
prudeji. Na ruku sedla jí beruška, jež roz-
píná blanovitá kidélka, aby ulétla »do nebe*,
ale Lida jí brání a škemrá:

• Beruško, beruško, bu ty te mnou a já
budu tebou. V ddekov zahrad se zas
promníme.*
>Pro chceš být broukem?* vyzvídá Ikor.

• Protože se bojím ... Ne, já ti to neeknu.
Ty bys se také bál a bylo by to tím horší.

— Ikore, ten košík má dv ucha, nesme ho
každý za jedno — chceš ?«

»0h, ano, teba sám ho ponesu. .'\le ekni
mi, pro se bojíš ?«

»Nu ... ty nevíš ... už je na blízku . . .«

»Kdo?«
Stlumila hlas a oi planou jí tajemn.
"•ervený Býk s ernýma rohama . . . Oi

má jak talíe, vidi na deset mil. Nic mu
neujde. Nedávno nabral na rohy jedno . . .

ne . . jednoho hocha, takového jako jsi ty.«

»To není pravda!* zvolal Ikor skoro ura-

žen, pozvednuv svou bílou, oloupanou hl,
jako k obran.

"Neki, a nás neslyší!*

>Já bych se nedal. Oh, já bych ho spráskal,

já bych ho zabil.

«

• Nezabil bys .ho. Vždy je to nejvtší zvíe
na svt.*

»Je vtší než slon?"

l^ida hledla ped sebe rozpait.
»Vtší,* potvrdila pak.

>Ale to je zvláštní, že jsem o nm dosud
nic neslyšel. Pravda, pijel jsem ped týdnem
dom. »Víš co, Lido? Pojme oklikou podle

eky, hráz nás ukryje.*

»To jsem také chtla. Neuvidí nás.*

Hráz byla ponkud nízká a Ikor musel jít

sehnut, aby nebyl s pastviny vidn. Lida, jíž

toho nebylo teba, plazila se tém po zemi.

Nesli koš každý za jedno ucho. Cesty ubývalo
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jen velice zvolna. Ikor snášel statené tyto

svízele, ale Lida byla náramn sklíena, takže

poslouchala jen velice roztržit hovoiy svého
soudruha.

»Lido, jaké ty máš ržové nehtíky! ím
to je? Ptal jsem se nedávno své matky: Po-

vzte mi, ím to je, že má Lida tak ržové
nehtíky? A ona mi ekla: Tak ty se díváš

po pkných ruikách? Pamatuj si; nejpk-
njší jsou takovéhle jako jsou moje . . . haha,

haha.«

Pohlížel stále na dívku, jakoby ekal ja-

kousi laskavou odpov.
»Kdybys radj nemluvil, lépe by nám ubý-

valo cesty, « podotkki nevrle.

»Což nám jí neubývá?* divil se. 'Budeme
hnedle v Kuranech. .A rty! Jaké ty máš
ervené rty. Já znám tolik dívek ve mst,
ale ani jediná nemá takové ervené rty

Jako ty..

To už Lidu nadobro rozladilo a sotva že

spolkla urážlivou poznámku. Teba cítila, že

to Ikor nemyslí zle, zdálo se jí, že ekl cosi

nepravdivého a nehezkého. Vzpomnla si na
nedávnou píhodu a její sotva pekonaný od-

por k velkému hochu ozval se dvojnásobnou
silou. Když totiž onehdy sedla na houpace
pod kolnou a všecky nadarmo úpnliv pro-

sila, aby ji šli houpat — každý se vymlouval,

že má práv nco jiného na práci než »hrát

s takovou velkou dívkou, která už by mohla
radji hákovat, nebo vyšívat a ne skotait

poád, jako maliká* — v této hoké chvíli,

kdy místo zábavy dostávalo se jí jen výitek,

ucítila kohosi za sebou, z nenadání hou-

paka se rozletla a Lida vyletla až nad
stechu. Oddala se zcela libému pocitu, tváíc
se, jakoby ani netušila kdo ji to houpá. Bylo

jí jaksi píjemnji nevdt jist, že je to Ikor.

Ale když asi po pul hodin, do sytá nahou-
pana, s hlavou rozcuchanou a zmatenou sko-

ila s houpakj', objevil se práv na dvoe
starší bratr, jemuž neušla galantnost Ikorova.

»Tak, Lido, ty máš už ženicha?« pravil. Lida

pobouena a_ neschopna obrany, ihned utekla

ze dvorce. Ženicha! Ona — ženicha! Co si

to o ní myslí? — Chtla by všelicos, co mají

velcí lidé, na píklad šaty s vlekou . . . nebo
hodinky, opravdové hodinky, aby vdla, brzo-li

se pjde ze školy . . . anebo bj' cntla krásný
koárek s malým dátkem — nemuselo by
zrovna být živé — ale ženicha . . . ? Ne, vždy
by se musela stydt! Tušila, že tyto hloupé
lichotky Ikorovy napovídají cosi podobného.
Mla sto chuti, vytrhnouti mu košík, který

spolen nesli a utéci. Ale chytrá její hlavika
rozpoznávala dobe situací, že totiž vlastn
Ikor koš;k nese sám a ona z nepekonatelné
sympatie k tm dobrým vcem v nm se ho

pouze pidržuje. A k tomu ervený Býk byl

na blízku.

Šli nyní mlky, oba zasmušilí, a k tomu
nad míru unavení. Znenadání Ikor pustil ko-

šík a natáhl se na zem, aby si napímil záda.

Šli už tak dlouho shrbeni.

•Nemohu dále, odpoime si,< pravil.

Lida sedla u koše, sledujíc úzkostliv
každý šelest.

• Kdybychom aspoií vdli, kde je. Vždy
mže být docela na blízku a my zde se-

díme . .« naíkala potichu

>Máš pravdu,* pravil Ikor, náhle se vzcho-

piv. »Podíváme se, jak je daleko. Však dám
pozor, aby m neuvidl.*

Opatrn plazil se po biše, ale když dospl
tak daleko, že mohl pehlédnouti pastvišt,

vztýil se náhle a vyskoil na práh rovnýma
nohama. Rozhlížeje se pomalu, zastril velice

flegmaticky ruce do kapes. Chvíli tak stál,

jakoby byl na Lidu úpln zapomnl.

»Ale poslouchej, Lido, < obrátil se pojednou
písn, »bu jsi m obelhala, anebo kdosi

tebe napálil. Vždy tohle je docela obyejné
stádo a docela obyejný, chlévový býk. To-
hohle já se nebojím U A jako radostí nad
svým nenadálým objevem, vytáhl z kapsy
tlému a zahrál stoje na hrázi jakýsi pochod.

Zvonce živji zacinkaly na rozlehlých pastvi-

nách. Lida skrytá za hrází div neomdlela

leknutím. Když Ikor dohrál a ohlédl se. Lidy

tu nebylo. Sotva ji rozeznal ve vysoké tráv
k zemi sehnutou, uhánjící a se pachtící se

svým košíkem. Ale beh se úžil a vidl Již

místo, kde bude Lide vystoupiti na hráz. Sel

zvolna za ní, vytrubuje jakýsi nový, ne dobe
nacviený pochod. Když dospl k místu, kde

proud se stáel až ke hrázi, sedla Lida v tráv
na zemi, zouvajíc botky. Tváe jí hoely a

ruce tásly se horeným chvatem.
• Co dláš?* divil se Ikor.

Lidé zdálo se zbyteno odpovídati na tuto

otázku.

"Ikore, prosím t, jak daleko mám te po

ddekovo . .
?«

»Nu, jak bych tak ekl? Snad asi . . tyi
nebo pt set krok, ale^na vlas to nevím.

«

»A jak daleko je — ervený Býk?*
• Býk? Nu tak asi sto krok.

«

»Sto krok ! Pokej ! Stoupni si sem k tomu
bodláku. Tak. A te udlej deset krok. —
Ježíš Maria !- zaplakala hlasit, «jen deset tako-

výchhle kousík! A já musím te vystoupit

na hráz. Radji bych šla ve vod, kdyby
nebyla hluboká!*

• Lido, nebu tak dtinská. .A pro se vlastn

bojíš? Vždy je to obyejný býk, ani stopy

po njakých talíích.*

»Ale rohy má?«
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>Inu — rohy! Ovšem. Ale pro se vlastn
zouváš ?«

>Nemluv tak hlasit. On nemže vidt
ervenou barvu. Uvidí-li ženštinu v erveném
šátku, bží za ni a . . . nabere ji na rohy.

A já mám ervené punochy.* Hlasit za-

plakala na tímto pozdním objevem.
Ikor byl touto zprávou nemálo pekvapen.

Zaklel >jako velký- a pak adresoval obávanému
zvíeti nkolik hrubých nadávek. Lida pi tom
div neskoila do vody.

»Ikore, ekni mi, co te dlá?< tázala se

utírajíc si slzy.

»Nu, co by dlal? Jako takové hovado:
leží.«

»Nelžeš Ikore ? Zadus se.«

»Ale jdi mi s tím hloupým »zadušováním«.
Já už nejsem malý chlapec*

»Zaduš se, Ikore !« škemrala svéhlav.
»Nu tak: Dva prstíky do nebíka, dva

prstíky do pekla, že leží «

»Ty se smješ Jkore! Zadus se opravdov,-
V3'buchla uražen.

• Nemyslil jsem, Lido, že jsi tak hloupá,*

horšil se hoch, ale zadusil se znova s tváí
velice vážnou.

Lida se ponkud upokojila. Byla už svlékla

ervené punošky a obula botky na baso.

Nj^ní vystupovala na hráz se zatajeným de-

chem, s tváí planoucí a zrakem ztrnulým,

plným úzkostí. Ikor pohlížel na ni velice

písn.
• Zavaž si poádn tkaniky u stevíc, a

pes n neupadneš ! Bez toho poletíš te, jako

zteštná,* poruil jí tonem dosplých. ».'\ te
se podívej, že je to obyejný chlévský do-

bytek!* Ale Lida sotva oi pozvedla. Dojem,
jímž Ikor vystízlivl psobil na ni opan.
Ale vidla už ddekovou zahradu na blízku

i ubíhala se svým košíkem rychle po hrázi.

V hlav Ikorov uzrával zatím smlý plán.

»Lido, te se podívej, co já udlám!* volal

za ní vychloubav.
Okamžik stanula. Zahlédla jen, jak Ikor

pohodil flétnu do trávy a mávaje vyzývav
svou bílou holí rozbhl se k býkovi. Nkolik
ran dopadlo hlun na jeho široké boky. Opo-
dál u studn kdosi zlostn vykikl. Myslil- li

Ikor, že Lida pohlíží s údivem na jeho hrdin-

ství, mýlil se velice. Spatila jen, jak sebou
dobyte pi první rán trhlo a namáhalo se

povstati. Pak uhánla s vtrem o závod, cítíc

jak košík, jehož obsah až dosud ji okouzloval
stává se nesnesiteln tžkým bemenem. Ne-
mohla již dále, krok jí váznul, potácela se

únavou, ale klopýtala dále sténajíc hlasit.

Za sebou slyšela jakýsi kik a když se plaše

na pólo ohlédla, spatila, že býk, jenž patrn
ani nepovstal, leží jako dív, jen hlavou byste
otáí se strany na stranu, jakoby hledal jakési

vysvtlení. Jeho oi, teba že nebyly >jako
talíe*, svítily zlostn. Zatím již pasák sedl
na koryt a hroze dlouhým svým biem kiel
jakési nadávky. Ikor stál na hrázi, kde byl

pohodil flétnu, nadával rovnž a hrozil holi

pastýi i zvíeti. Lida bžela zase kus cestj',

když v tom zarazil ji hlas Ikorv.
»Lido, podívej se co te udlám !«

Darebný kluk co as zamýšlel ? Nepála si

již nieho vidti, ale pece obrátila se letmo
napolo. Co spatila zarazilo ji na okamžik.
Ztratila totiž jednu ze svých ervených pun-
ošek, a Ikor pivazoval si ji prav na konec
své hole. Nechápala jeho úmysl. V tom však . .

.

Pro pt ran Kristových ... I

»Ddeku! Babiko!*
Ikor ítí se proti býku, toí ervenou pun-

oškou ve vzduchu a veští píšern. Jestliže

ped chvílí býka udeil, uinil to na svj vlastní

vrub, ale škádlí-li ho zlovoln Lidinou pun-
ochou, není ona snad jeho spoluvinnicí ?

—
Býk vyskoil, jeho strašné rohj' zahlédla

u zem. Te huí jeho hlas, jenž se podobá
hromu, zem duní pod ním.

>Ddekuuuu! Babikooo!*
Skoro jako koroptev pelétla zahradu, branka

teskla, drbež na dvoe vylítla až na stechy.
Bez koše, polomrtvá strachem, dusíc se

úzkostí a vzlykotem padla babice do klína.

Nemohla promluviti, ba ani popadnout dechu,

ale babika i z kusj>ch úryvk porozumla co
se stalo. Býk ji prohnal! Jak by ne? Vždyf
to darebné zvíe je již postrachem celého okolí.

Je nemálo polekaná Lidinou nehodou a roz-

trpena na nebezpené dobyte. Její slova

dopadají jaksi ostnat na ddeka, jenž sedí

v lenošce u okna a kouí nevyrušen. A ba-

bikaje tím roztrpenjší, když zví, že Lida, aby
sebe zachránila, byla nucena obtovati košík

s páním.i a dárky. Rozhodn a neúprosn
odsuzuje vinníka na jatky. Ne, tohle se dále

nemže trpt. .Ale ddeek protestuje a

omlouvá ho, že je mlád a spíše trochu po-

plašený, než zlý. Chválí pak pkný jeho zjev,

jeho šiji, jeho hru, jeho hlavu a zejména
jeho rohy, ty strašlivé, zlovstné rohy i

»Jen a ho každý nechá s pokojem,* koní
povýšeným hlasem obranu, «-a ho všichni

neokukují, neomakávají a neškádlí'*

Lida vzpomnla si pi tom na svá krásná

pedsevzetí a zavzlykala hlasit. Vždy ona
ho neokukovala, neškádlila. Ráda byla by mu
dala svatý pokoj, ano chtla mu dát i po-

zdravení. Jak to vše mohlo krásn dopadnout,

zrovna jako s tím vandrákem, jenž se po-

dobal vlku. A tím je vinen jen ten kluk ni-

emný. O, kdyby to ddeek vdl! .Me Lida

to nepoví, nepizná se. jakého mla spole-
níka. .Snad by zas nkdo ekl, že má ženicha,

a ona neví, jak bj- to pak dopadlo. Ale že-
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nicha rozhodn nechce a nechce, vždy by se

musela hanbou propadnout.
Babika pe se dále s ddekem a vypoí-

tává drazn všecky hanebné kousky toho
niemného zvíete. Je jich dlouhá ada. Lide

naskakuje hrzou husí kže, ale ddeek vy-

pouští dlouhé fuky, a zdá se, že se jedním
koutkem usmívá Ostatn možná, že to už
jednou, nebo vícekrát slyšel. Ale v tom mihla
se podle oken ženská postava v erveném
šátku a babika rychle pospíšila ke dveím.

• Pokej, to je mladá Machulka, je samá
modina, nos má odený. Ze ji také býk pro

hnal! Machulko, Machulko!« volá

• Nevolej ji,« namítá ddeek, »možná, že

mla s mužem — nedorozumní Nemáme
nikdy zvídat, kde kdo rány utržil, když se

nám sám od sebe nesví.

«

"Oh, však ja vím, kde je utržila. Na past-

visku,* odpovídá babika oste. — >Machulko.«
volá soucitn na ženštinu, jež se vrací ke
dveím, »ekni mi, kdo t tak dorasoval, vždy
hoko na t pohlédnout.*

Zvolna, velice nerozhodn vstupuje Machulka
pes práh. Zdá se, že je jí píjemné z tch
soucitných slov, a pece zase nepíjemno.

»Ale panímaminko,« zaíná rovnž tak

zvolna a nerozhodn, >býka jsem se pole-

kala!*

• Vidíš! Neekla jsem to?« triumfuje babika.
Ddeek zbystuje pozornost, dokonce i dýmku
vyndává z úst. Oba zasýpají iMachulku otáz-

kami. Ta stojí nerozhodn, potluena, s nosem
odeným, na ele bouli jako oech. Je vidt,

že je jí píjemno i nepíjemno z toho dotazo-

vání. Velice zvolna, s mnohými vedlejšími po-

známkami a vysvtlivkami vypravuje svoji

píhodu. Tak vera se to stalo. Vzala si z mu-
žovy kapsy krapet tabáku — ale aby si nkdo
nemyslil, že Machulka kouí jen tak z bujnosti

jako muži, ne, u ní je to skoro jako lék. Mívá
nkdy t;ikové ujímání kolem žaludku, a nic

nepomže, než když si krapet zabafí. —
A tak tedy vzala mužovi krapet tabáku. Chy-
stal se práv na formanku, a tak si myslila,

že to nespozoruje, až nkde v cest, ."^le on
si prohledal kapsy ješt doma a pustil se za
ní. Machulka šla vázat žito za zadní díly a

byla práv v pli pastvišt, když uslyšela

za sebou dusot. Ohlédla se, kousek za sebou

vidla býka. Ale neutíkal. Bu že stanul, myslí
si, bu že slyšela špatn. Ale za chvilinku,

• tak co by hubu chleba vyjedl*, uslyší dusot blí-

zko za sebou. Nu. už se neohlídala, ale vzala po-

ádn nohy na ramena. Až se sama diví, kde
vzala tu kepkost. .Ale on utíkal ješt lip a už
už cítila ho v patách za sebou. To byl hon

!

Zdálo se jí, že už už nabée ji na rohy. Tu
si vzpomnla, když njaké dobyte se splaší,

bu kanec nebo býk, anebo také erná zv
v oboe, když pronásleduje lovka, že je dobe
nco se sebe odhodit. Zvíe na to padne a

vyzuí se, nebo se aspo pozdrží. Shodila

šátek s hlavy, a skuten pozorovala, že se

na okamžik zarazil. Jen že píkop byl ješt
daleko a tak s tím odhazováním nusela šetit.

.A co Machulku nejvíc dohálo, lidé spozoro-
vali její shon, ale nikdo jí nepispl na pomoc,
jen se nastavli u šraku a dívali se. Nkteí
se i smáli. To jí dodalo síly. » Pokejte, zevlouni,

však já si pomohu sama, ale potom vám po

ádn zatopím !« Už byla u píkopu, te jen

poádný skok a je zachránna. A\e ti tam a
se mají na pozoru ! Neruí za sebe, až jí dla
svdí, když se tam podívá A\e ekala ji nová
zkouška. Kolikrát Machulka hrav peskoila
píkop. A te práv v rozhodném okamžiku
píchne ji v kolen a ona jak dlouhá padne do
kopiv. Myslila, že je to její poslední hodinka,

její pronásledovatel funl už nad ní. Ale v tom
pilíplo se jí nco na tlo, povídá si: » Pane na
nebi, vždy tohle je jak rnýho starýho emen.*
Pozvedne hlavu : vskutku on to byl. .Ale dala mu
co proto. "Ty hlupáku,* povídá, »s tímhle jsi

mohl pokat až doma a ne takhle m prohnat.*

Tabák hodila mu pod nohy. Ale on ho ani

nezve, odkopl ho a zaklel: »Fi. to by mi
stálo za to. Já mám kon zapraženy a takhle

se musím za tebou honit ! A ješt šály se sebe

strhuješ, abych je musel zvedat.* Pohrozil Ma-
chulce, že bude zle dnes veer, ale zapomnl
na to.

»A co býk?* tázal se ddeek, snaže se

rozdýmati pohaslou dýmku. »Jáku, co býk?*

»Inu, co býk, pantatínku? Nu, díval se na
nás. Snad si pomyslil: To jsou dva blázni!*

»Hm, tak to tedy bylo . . . ! Inu, lidé jsou

pestrašeni,* podotkla babika suše
Machulka odešla, usmívajíc se rozpait.

Bylo na ní patrno, že ji pozornost ta tší i
—

netší. (Dokonení.)
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'ovakovi dává se estný predikát ; pictor-poeta.

Do malíského cechu ^^dcstal se oklikou pes

techniku, na které absol-

voval celou architekturu.

Už tenkráte íkalo se o

nm, že vyhazuje za voj.

Dal se zapsat na akade-

mii — ale na prstech by

prý spoítal, kolikrát se

tam ukázal. Na akademii

byly tehdy divné pomry.
Mluvilo se v tch dobách

o ústav i o uitelích dost

neuctiv. Byla prý to

taková invalidovna, íká-

val nebožtík Plevka, jenž

z akademie utekl k diva-

delní koující spolenosti.

Nováka na technice za-

ujala nejvíce, jak pocho-

pitelno, architektura de-

korativní, kterou pedná-

šel prof. Koula. Petr

Maixner, jenž byl v té

dob na technice uitelem

kreslení, vnoval Nová-

kovi zvláštní pozornost.

Mladý technik pilnul ku

svému uiteli, jenž mu
imponoval svým patri-

archálním vzezením. —
Maixnera mli rádi

všichni . . . toho asu
shrnovali posluchai svj
úsudek v lapidární char-

akteristiku :

Mai.xner se širokým,

slovanským srdcem. Ui-
tel zval žáka do svého

atelieru, a vci, které No-

vák robil e.\- privata diligentia, nosil starému pánu

k approbaci a korrektue. Po smrti Maixnerov na-

stoupil Karel Javrek. Už tenkráte to byl starý

pán. Oba si byli povahou, umním, ba skorém

i zevnjškem tak podobni, že se zdálo, jako by

Ladislav Novák

smrtí Maixnerovcu ani zmna nena'^tala. Mai.xner

jako by byl Nováka doporuil pízni svého ná-

stupce. Stal se jeho milákem a technice dával už

v duchu vale. Pl šestá roku staral se o to, aby

si opati! tolik vdomostí,

kolik jich poteboval pro

praktický život.

V dob, kdy uvažoval,

ím vlastn se má stát

a emu se vnovat, vy-

stavil u Topie dva akva-

relky »Ti hudce* a » Po-

slední pivo- (r^ 1893).

Kritika upozornila tehdy

na Nováka význanjším
zpsobem.

Provedeni a hlavn ori-

ginálnost invence proni-

kla tu tak markantním ry-

sem, že musela býti regi-

strována. A to rozhodlo

o Novákov budoucnosti.

Od té doby vrhá se

na tvorbu s takovou tem-

peramentní vervou, že

budi až úžas svou pro-

duktivností. eho získal

na technice, dovedl zna-

menit uplatniti. Freska

a sgratitta jsou jeho spe-

cialitou. ».A.si pl sta

barák v království e-
ském pomáral jsem svou

rukou, « ekl jednou svým
známým lapidárním zp-
sobem.

O své tvorb vyjádil se

Novák zajímavým srov-

náním. V echách to

ješt jinak nejde. . lovk
musimíti dvojí zcela rz-
nou tvánost. Umlec má

jeden lze nazvati trhanem,

druhý pánem se sametovou duší. Trhan obstarává

živobytí, maluje obrázky do kalendá, štíty, illu-

struje snáe a teprve, když zabezpeí existenci . .

pijde na adu pán se sametovou duší, jenž tlu-

dvojí element v duši .
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moí lepší, slavnostnjší nápady. Trhan leze a

šplhá se po lešeních, aby si pán se sametovou

duší mohl zatopiti v atelieru, opatili modely a

nerušené, klidn pracovati.

Zavadili jsme tím zárove o povahu, která hlásí

se o další rozvin. Novák proslul svým zvláštním

humorem. Stvoil velké množství obrázk, v nichž

ironisuje celé stavy. Medikové a právníci bývají

asto terem jeho illustraního i slovesného vtipu.

Šlehne, souasn však moralisuje s usmvavou
benevolentnosti. Vtip jeho není sžíravý a mívá tu

pednost, že zahrnuje v sob mnoho karakteristiky.

Celek má svou zvláštní fakturu. Archaisující obra-

zové umní se tomu íkává, v em Novák nápadn
od souasné tvorby se odlišuje. Je vidt, že se

zvláštní zálibou studoval historii. Shledával staré

dobré eské knihy a v kancionálech pátral po

tom, co bylo význano pro pvodní tvorbj e-
skou. Jezdil do svta, byl v Itálii a v Nmecku a

všude hledal stopy domácího umní, jehož tvrce

osud zavál do ciziny.

Obrázek rád dopluji Novák veršovanými ná-

pady. Uvedeme jeden nebo dva píklady, abychom
mohli odvodniti druhou poloviku predikátu. Je

znám jeho obrázek s obšencem na akanu ; na-

hoe sedí kostlivec, popravenec má na sob tabulku

s nápisem : Rebel. Na marginální vignetce teme
;

OJboj jsi zdvihl proti pánu svému,
aj, neušel jsi konci potupnému —
utš se, duše — vli boží nosím,
i soudce tvho také jednou skosím.

Jiný, allegorický obrázek, i.Mulier« nazvaný,

doprovází veršovaným výkladem :

Žena od nátury divná vc,
kdo ví ji — blázen pošetilý —
do more orá — do pny seje.

do vtru tlue heb — o led se heje,

bloud od poátku jest až na konec.

Novák vytvoil už celou galerii obraz. Byl by

to poádný katalog, kdyby se jenom jména uvá-

dla. Roku 1897 pracuje na velikém cyklu »Ko-

vá a smrt« na báse Jaroslava Vrchlického. Tvoí
jej sedm obrázk, prodchnutých naším pohádkovým
humorem. Rok na to povolán do Mariboru, aby

tu provedl fresca a oponu pro slovinský Národní

dm. Když se vrátil do vlasti, svuje se mu illu-

strování Husovy postily, práce to, jež znamenit
piléhala jeho umlecké nátue. A pak jdou za

sebou obrazy, jež jsou dosud v živé pamti z obráz-

kových našich týdenník, kde byly vždy ochotn
reprodukovány. Je to zejména Mastiká, stedo-

vký prodava medikament se svým vrným spo-

jencem, smrtí, a obraz: Sedláe* s krut ironisu-

jící písnikou :

Vojna bude,
zaplaf dan,
tebas krvavé
ml dlan.

Ml, trp,

zapla dluh,

me má právo starší

nežli pluh.

Novákv »Trhan« provedl také leckteré záslužné

dílo. V Táboe mli pamtihodnou ruinu . . nej-

krásnjší renaissanni dm mšanský ze XVI.

století. Požár zniil tikrka nadobro arokrásné

sgrafitto. Zstaly na facád v pravém toho slova

smyslu jenom stípky. Novák poven restauraním

úkolem a provedl jej tak mistrovsky, že mu vzdána

est a uznání všeobecné. V eských mstech jsou

roztroušeny jeho práce na význanjších stavbách,

jež vyzdobil velkými freskovými poli. NajJete je

v Holešovicích, Sedlanech, Roudnici, Vysokém
Mýt, Plzni, Praze, na Král. Vyšehrad, na Smí-

chov, ve Hlinsku atd. Byly to vesms delší vý-

lety a leckde zanechal po sob Novák dstojnou

památku. Ve Hlinsku na piklad ozdobil svým
šttcem pkný renaissanni dm starosty dra Jež-

díka. Je tu pedn obraz pana Beneše z Varten-

berka, jenž dal Hlinsku mstská práva, Jiík z Po-

dbrad, Pobití Švéd a dv allegorie (hrnístvi a

tkalcovstvíi. Je ostatn pozoruhodno, že zaíná se

u nás vzmáhati smysl pro umleckou dekoraci

dom po zpsobu našich pedk.

Roku 1903 vystavuje L. Novák vtší olejový

obraz »Alkohol«. Je to is Xovákovská invence.

Za allegorisovaným pízrakem alkoholu žene se

tlum jeho vášnivých stoupenc. Vše psobí silným

dojmem — antialkoholikové by mli pro svj

L, No/ák pi práci.
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spolkový diplom po ruce pknou, poslání jejich

skvle vyznaující hlaviku.

Roku lí'04 dostává Xovák, jak kdysi bylo na-

psáno, do rukou populární pražskou pivovarskou

restauraci »u Klek*. Nedávno zesnulý sládek

Khop zanedbané a zpustlé místnosti zrestauroval

zpsobem, jenž šlechtí jeho pamá'ku. Novákovi

svil umleckou výzdobu, jež uinila z hospody

pražskou specialiu.

Provedena sgrafitla na dvoe a hlavní síí vy-

malována v tempee. Z daleka široka putují lidé

do Prahy, aby se podívali na divy Novákova

šttce. Dobrý píklad se ujal. V novém hotelu

•u .arcivévody Štpána* pan Hauner dává vyzdobiti

stny velikými malbami, jež provádí zase Novák.

Dv z nich, illustrace národní písn, která ovšem,

jak pochopitelno, má odpovídat ovzduší, pinášíme

dnes v reprodukci.

Shrneme- li úsudek o Novákovi jako malíi,

mohli bychom smle íci, ž; je v nm cosi ana-

chronisiického.

Pimykal by se rázem své tvorby, ve svém dvo-

jím psobení jako pictor- poeta, tak nejspíše dob
mezi šestnáctým a sedmnáctým stoletím, jež dá se

charakterisovati benevolentním humorem, radostí

ze života a nikterak tragickým nazíráním na ži-

votní trampoty a nehody. Tu a tam leckdo o nho
zavadil dost nešetrn proto, že se zálibou obírá se

ovzduším alkoliolu. lnu, nic snazšího, než po lo-

vku kamenem hodit . . zejména, když mravokarce

pod známým, nástnným obrazem sedí a nad

ržencem h'av Novákovo íkání slabikuje:

Kdybys nám, piveko, kdybys nám umelo,
co by tu sirutk po tob plakalo . ..!

Dt. R. y. Kronbauer.

• Jan L. Lukeš — první Dalibor, kdysi nej-

populárnjší eský pvec, skonal v sobotu dne

23. února, doživ se vzácného vku 82 let. Jsou

ješt pamtníci, kteí vidli jeho slavné úspchy
ve stavovském divadle pražském. Byla to v pední
ad úloha »Drátenika«, ve kleré vynikal zesnulý

pvec zpsobem zcela mimoádným. Jeho úchvatný,

lahodný tenor v pravém toho slova smyslu prý

okouzloval. Lukeš vystoupil na divadle poprvé

v Olomouci r. 1853, však již tyi roky na to

opustil umleckou dráhu a vnoval se studiu luby.
Ale pi praktickém povolání dlouho nezstal. R. 1864
nastupuje pveckou pout po divadlech v Brusselu,

v Norimberce a v Pešti a v r. 1806 vrací se k e-

skému divadlu, u kterého psobil plných sedm let.

Souasná kritika prohlašuje toto sedmiletí za nej-

skvlejší dobu pveckého jeho psobení a zazna-

menává, že vytvoil celou adu velkolepých oper-

ních úloh. Zásluhy Lukešovy jako iditele pro-

slavené kdysi operní školy byly pi rzných pí-

ležitostech po zásluze ocenny. Svého asu byl

právem považován za nejlepšího uitele, a celá

ada nejlepších našich pvcv a pvkyi vdn
vzpomíná svdomitého a odborného jeho paedago-

gického psobení. — //—

G Svatopluk Cech v Obíství. Je nutno na-

praviti kivdu, která se stala nynjšímu majiteli

domku echova v Obíství. Pi opatování zpráv

pro echovo íslo Máje, došly i zvsti z Obíství,

z nichž nkolik a — to od osob zcela hodnovrných
— týkalo se zmn, jichž doznalo dívjší mistrovo

obydlí. Ale ukazuje se, že naši zpravodajové, patrn

z veliké piety k slavnému svému nkdejšímu spolu-

obanu, vidli píliš ern. Nynjší majitel domku
echova, pan Šesták, je velikým ctitelem našeho

mistra a s úzkostlivostí hledí, aby echovo bydlišt

zstalo zachováno v podob dívjší. Nevykácel

stromk v zahrádce, nýbrž odstranil jen nkolik,

jež bujným vzrstem byly by ostatní vegetaci dusily.

Vše je, jak bývalo. I besídka stojí, a jeví-li se

nyní v dob zimní zahrádka prázdnjší, je to jenom

následktm období, v nmž každý sad straší pustotou.

FesvJivše se o všem, rádi konstatujeme, že

nyn|ší majitel obydlí kdysi echova s úctou opa-

truje domek, zahrádku i stromoví v ní, a proto

tmito ádky budiž opraven a doplnn euilleton

v ísle 23. V. Slech.

^-^ Výstava »Krásná Praha* shromažuje práv
v Rudolfín v sedmi výstavních salonech výbor

z naší malíské produkce jak k Praze v dob po-

sledního sta let se vázala. Tedy jakási retrospektiva

jedné vtve našeho lokálního umni, jež i v tom

zlomku skytala by dobrou píležitost sledovati stadia,

jimiž procházelo a jimiž se záchvvy a proudy

evropského malíství a zvlášt krajináství souviselo.

Ale práv že jest jen retrospektivou prací podmí-

nných ihematem Prahy, vystupuje do popedí více

a výraznji citový pomr, v jakém malíi Prahy

k svému mstu žili a pracovali. Vycítíte z jejich

prací, že jako mluví za svou dobu jsou nadáni schop-

ností ' a možností grafickou mluvou znamenati a

zhmotovati svou a svých souasník relaci k do-

movskému mstu a k jeho krásám, tak že v konec

vystoupí Vám ped oima pehlídkou exponovaných

rytin, kreseb a pláten zetelné relietý lásek typi-

ckých Pražan k Praze ticátých a tyicátých a

ješt pozdjších let až k nám samým.

Jména Morstadt, Sandmann a Pucherna za všechny

ostainí zastoupí Vám jako pední vrcholky poetnou

armádu umlc a umlc-emeslník, již v prvé

polovin století až k jeho stedu byli malii Prahy,

bodrými Pražany stejn svou Prahu milujícími

.'^O,-?
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smyslovou, spokojenou láskou, jako

ti, jimž ryli, kreslili a kolorovali

Pražská panoramata a prospekty,

znali a milovali Prahu stejn jako

tito v celé její široce shrnuté krase

vží, báni, stech a stromoví, zhlí-

želi se v ni za nedlních odpuldn

na svých procházkách alejemi po

baštách a výšinách nad mstem
i z vyhlídek malostranských zahrad.

Praha byla pro n zalita vždy

svtlem tiché slavnostní pohody

a píjemnosti, barevné i formové

harmonie, ve svých » pehledech
«

,

obrazech zamilovaných míst, vy-

cházek za brány a letních sídel,

popisujících nžn jejich pvaby
i v pohledech na výstavnost ná-

mstí a ulic ke kostelm a palácm,

ped nimiž proudící život byl i ve

své všednosti tak sváteni a ryt-

mický. Radost ze života, tšení

se jeho smírnou stránkou a zdravé vdomí pipjetí

k rodnému milovanému mstu — to asi charakte-

risuje tu dobu, která byla ješt dost daleko vý-

hradn historického doceiíování. To dostavilo se

teprve ruku v ruce s mocnjšími projevy národního

uvdomní, osamostatnní a opení o historii. Pak

ochabuje již chápání fysické krásy v její síle a

dostavuje se za to zájem k památkám pro jejich

kontakt s historií, pro jejich starobylost a prošlou

jimi slávou stedovku. Vlastenecké edice a nadšeni

širokých vrstev pro djiny udržují v pilné innosti

adu kreslí, jakými byli Heliích, Herold a I-evý,

obírající se zcela ronr anticky malebnou Prahou. Byhi

to ale slepá cesta, z níž nebylo návratu než vy-

stízlivni realismu — tedy omezením se na to

hmotné, faktické. Chlad a objektivnost tohoto nazí-

ráni náleží dob ješt do nedávná

naší a je i na výstav pirozen

zastoupeno. Z Prahy Veliké a Krá-

lovské pod šttcem malie-realisty

stává se jen msto vdných, ma-

lebných motiv, chladn studova-

ných a vrn reprodukovaných
;

mnohotvarý, typicky rušný život

Pražských ulic i intimita dvor a

zahrad nenalézá vbec interpiet,

nachází jen genristy.

A ne klasinost architektury

Prahy, jako spíše grotesknost še-

rých ulic, barevnost zákoutí, a

vbec zajímavost modelu stojí v po-

pedí a bez zájmu Pražan, a bez

pocitu poteby tohoto umni pro

n — cítíte to alespo z tch

tak osamocen a náhodn vzni-

kajících produkt umní, jež mezi

tím stalo se nepopulární a mlo
zapotebí »popularisace« ! Teprve

Kdo pivo pije, iiuizice platí,

vez Tiou hojdo nebe andl é^svatí.

Ladislav Novák.

práce j(po3lední generace, generace prohloubeného,

upímného i žhavého citu k Praze blíží se její kráse,

tak jak mnozí ji ješt pociujeme nebo jak se ji

uíme znovu milovati. Stretti, Braunerová, Orlík a

ostatní teba i v osobních sklonech a zálibách na-

lézají barvy a formy, v nichž dnes jako Pražané

Prahu vidíme, a je pro šíku návratu k Praze práv

píznano, že zde zase cestami grafické repro-

dukce, že drobnými lepty a litografiemi mže vy-

plniti místo nkdejších rytin, akvatint a litografii.

Konen i výstava sama jako podnik není bez

hlubšího významu. Úmysl pedvést retrospektivu,

povzbudit k širší a pilnjší práci umlecké, upo-

zornit Pražany je sice nejprvnjší, ale není výstava

vlastn holdem Praze samé — tebas i ne dost

jí velikým — jejích malí i tch, kdož k jejímu

Pivo jsem píval, muzice platil,

když jsem šel do nebe, Petr mne vrátil.

Ladislav Novák.
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uspoádáni dali popud — i proud nadšeného

obecenstva, jež denn plni výstavní koje. P. jf.

eská hudba a zpv. Tolik eských hudebník
psobi v Rusku, tol k umélc-Cech lahodnými

tóny napojilo sluch brati na širé mátušce-I?usi I

A nejen výkonni umlci ukázali tam, že si Cech

umi vyjet na bujném koníku v luhy »paní muziky.
Zvuná jména skladatel: Smetana, Dvoák, Fibich

— dávno pozbyla v hudebních kruzích našich slo-

vanských br.iti cizího zvuku. A tu, jak již Rusové

dkladní jsou : že prý chtjí toho více vdt o e-
ších-muzikantecli, a že takoví »molodci v muzice«

jist mají bohaté hudební djiny — pro že by

mly tyto zstat tajnými bratím-Rusm? Myšlénce

v záptí — in. Rozhodl se moskevský hudební

kritik seznámiti své rodáky s djinami eské hudby.

Te, honem, prameny ! O ty zle nebude. Jen do-

psat známým do Prahy, a hnedle urazí cestu mezi

»stovžatou€ a »blokámnnou< dkladné, i lustro-

vané, monumentální dilo o eské hudb, v nmž
mosaikou podrobnosti vyloženy budou všecky pe-

riody naši hudby: od Lumíra až po nynjší asy.

Aby eši takového díla nemli ? To je nápad ! . .

Mají Nmci dílo, jež do posledního vlákénka sneslo

a vystihlo vše, co se dalo o nmecké hudb po-

vdít, mají i jiní národové podobná representa-

tivní díla — a » národ muzikant*, aby se ped
forem svta nemohl pochlubiti dílem o hudb
(tedy o tom, ím ve svt nejdále pronikl) — hod-

ným svých tradicí ? . . .

A te nastalo hledání onomu, jenž v Praze byl

poven úkolem obstarat zmínné dílo.

V elném hudebním nakladatelství vyslechli, o
jde, zavrtli hlavou: že prý »u nás obšírných

djin eské hudby nikdo nežádá, kdyby byla po-

ptávka, vydaly by se.« Snesli vše, eho poskytuje

v tom smru eská hudební literatura : obšírné d-
jiny hudby, ale — všeobecné. Nkteré nábhy
k djinám eské hudby, ale — nedokonené.

Úryvky, popsáni uritých fásí, jednotlivých zjev
hudebního svta; avšak celkov, pehledn o dji-

nách hudby pojednává toliko jedinký struný spis,

jenž je sic výborný a — zapla Pán Bh aspoii

za ten — le takovým dílem, jaké by eská hudba

zasluhovala, dílem representaním, monumentálním
— není.

Ruský hudebník, po obdržení jedinéi:o pramenu,

jenž byl k dostání, píše :

. . . divím se tomu, jak tato knížka ve skute-

nosti neodpovídá souasným požadavkm, a vždy
djiny eské hudby jsou tak bo'^aty na materiál

!

Však to už je v slovanské pova'e: vná skrom-

nost a nepodnikavost ! Ale diky za to, co je; dá

Bh, že se pozdji najde nkdo, jenž napíše sku-

tenou »historii eské hudby« jako ji mají Nmci .

.

— Jak vdný úkol pro povolané : snést všecky

kvty ze záhonk v naši vlasti nejúrodnjších,

uvít z nich kytici imposantní, jak jejich kvalita

i kvantitadovoluje a íci tím svtu: Koukejte, to

u nás vyrostlo — nebyli jsme a nejsme tak

chudi . . « Akim Set.

Rozešení otázky nových budov eské uni-

versity v Praze nelze nazvati práv nejšastnjším.

Nmci jako obyejn jsoj ve výhod. To vše jen

proto, že nemyslíme na své zájmy v as. Co bylo

S'iadnjšího, než pipraviti v assanaci pozemek do-

statené velikosti a pozmniti za tím úelem plány ?

Také u Prašné brány bylo místo velmi pkné. Po-

zemek vojenské nemocnice — mí^to v každém

ohledu ideální — není prý možno zíikat a kdyby

pece, stavba by se píliš zdržela. Ah, jak málo

máme vlivu a jak bez plán žijeme! Ne na rok,

na deset — na sto let máme mysliti naped ! Co

bude jednou státi na míst tohoto objektu, co na

míst Josefských kasáren a celního úadu ? Finanní
palác by nás asi píliš nepotšil. Snad erární, snad

inžovní paláce. Pro snmovnu, divadla, musea,

gallerie, vysoké školy a jiné budovy veejné bu-

deme hledat dále marn místa a spokojíme se na

konec ledaím. O.

^ Spolek eských spisovatel Máj došel

pízn !', ženských. Dne 3. t. m. uspoádána bude

pro Máj a plzeiské Sdružení eských žur-

nalist velká akademie ve dvoran Mšanské
Besedy za protektorátu rady král. msta Plzn.

Jaroslav Vrchlický pednášeti bude »0 poesii

Jana Nerudy«, Václav Stech pete novou

humoresku svou »Silný lovk«. Zpváky spolek

Smetana zapje sbory. Dle zpráv plzeských
jest o akademii tuto zájem nemalý.
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Jaro v jeseni.

e nhu jara, ne nádheru
léta, ale melancholii

podzimu zbožuji. <
),

rcete, co jest tklivjšího,

zda probouzející se št-
stí, zda vrchol blaha,

neb smutek louení,

louení dlouhého — n-
mého? Ó, vidli jste ji.

tu smutnou opuštnou
milenku, která se z teple nárue záivého
slunka zvolna ubira v chladný pustý hrob ?

— Daleko v polích, na lukách, na vodách a

v lesích zní její labutí píse, plná táhlých,

arovných zvuk — a nežli stvol její pod-

kosen. ve svém odíkání chce v orgii barev

a tón, ve vni mrtvého listí stopit naposled

svou zjemnlou duši . . .

Kamkoli popatíte, všude vám hází své

kouzlo v ústrety ; do oranžova zbarvila listí,

jež hýí v žlutavých odstínech na suchých
vtvích, jasným vzduchem otevírá daleké per-

spektivy, jež se halí do fialových závoj,
mkce hladí vlnitou áru krajiny, aneb oste
láme kivky vtví a haluzí, jež dekorativn
splývají k zemi. A pi temnosvítu na vodách
tíští se rubínové paprsky zapadajícího slunka.
— Zavál vítr ze strniš, zkehlé dti ženou
dom sládo husí a namodralý kou krouží

voln do vzduchu z chudých prostých cha-

tek .. .

Jinak je ve mst ; ten shon v ulicích

!

Vtšina tch, již v planém spchu za ziskem,
slávou, za pouhou chimérou do sebe vrážejí,

netuší, co venku se dje — jaké divadlo se

v pírod odehrává. Strach ped podzimní ná-

ladou zahnal všechny do velikého msta na-
vázat opt vzájemné, vylhan srdené styky,

a tisícerý'mi nicotami, by chicem nazýva-
nými, naplnit tepnu spoleenského života.

Padám na kolena ped slunkem podzimním
a modlím se k nmu! Je nyní již tak chladn
usmvavé, a mn pece dalo tolik, tolik tepla,

že proto žehnám jemu!
Více než kdy jindy cítím nyní kouzlo pí-

rody. A víte pro? Nežiji sám.
Já, lovec dojm, prchám ve volných chví-

lích z ulic a venku nad zadýmaným mstem
sbírám nálady pro svou paletu i pro svou
duši.

Do cesty mých osamlých potulek zapadla

hvzda, jež ze mne uinila poetu.

Kouzelná Psyche se svými motýlími kídly,

zlatým pelem ojínnými, usedla mi na srdce.

Je drobounká, štíhlá a nžná, jako by byla

vystoupila z dekorativního paneau, tak jemn
podaného mistrem Watteauem. Pólo dít, pólo

žena. Však díttem je ješt.

asto se potkáváme. Ubírá se vzhru od
eky po zarostlé stráni každý den z dusného
msta s knihou v ruce k domovu. Bydlí v ped-
mstí.

Sleduji její pohyb, ve svém rytmickém sla-

dní jest mým oím melodií. Obrysy její štíhlé

postaviky vždy znova pojímám jako pikantní

celek.

Mj bože, — myslívám vždy, ty budeš jed-

nou krásná! — Sleduji ji z dáli i z blízka.

Ubohé dít. Cítím, že jí ubližuji — ale ne-

mohu jinak.
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Jest mou vášní sbírat bibeloty vzácné ceny
pro mou étageru, tak jako sbírat dojmy pro

mou fantasii.

Což, byla by má láska pouhou fantasií ?

Lekám se a dsím — a pece cítím, že ji

miluji.

Brzy tomu bude rok, co se známe. Bylo
to též v podzimku. Tehda zdála se mi váž-

njší — dosplejší, než dnes. A víte pro? —
Nosila smutek. Avšak ten pravý smutek zíral

z krásného, ušlechtilého výrazu jejího jako
pro madonnu stvoeného oblieje.

Když jsem ji ponejprv uzel a zadíval se

na to smutné, ern odné dít, jež ve svj
zármutek zcela pohrouženo, kolem mne lho-

stejn kráelo — tu vycítil jsem hned, že tato

má neznámá mladistvá bytost má pi svém
mládí jemnou, citem prozáenou duši. A ta

její opravdovost, s kterou se zdála život po-
jímati, ten klid, s jakým kráela, a ušlechti-

lost, která vanula z jejího výrazu, to vše do-

dávalo jí pvabu a reliéfu. Od toho okamžiku
dychtil jsem opt potkat dívku ve smutku.

Bývalo to za krásných dn pi západu
slunce, když se dom vracela.

Chodil jsem kolem eky, na jejíž klidnou
hladinu dopadaly odrazy zmírajících slune-
ných effekt a neklidn pozoroval jsem ry-

báe spouštjící sít se štíhlých kocábek do
hlubin vod. Vzdálené massy msta zdály se

nabývati pevnjších forem a srdce mé poalo
hlasitji bušiti pi pomyšlení, že by již pijíti

mohla.

U, vte, vte, štstí jest effemerka, zro-

zen'á z dlouhých moment touhy . . .

Blížila se. A opt pišla tak prostá a snivá,

plachá, jako la.
Jindy ku svému osvžení musel jsem denn

peíst báse, prohlédnout pknou rytinu,

vložit ruce na klavír — a nyní — nyní stalo

se mi potebou, ji potkat a ponoit se, by
letmo jen, v krásné její oi, v nichž zraila
se nžná duše.

Celý její zjev, v nmž nebylo ní zrnka
koketerie — byla píliš mladá a píliš nezka-
žena — poutal mne jak9 svží, jemn poro-

seny jabloový kvt. Ó, mládí má kouzlo,
které nenahradí žádná pednost zralých let.

Po každém takovém setkání spchal jsem
druhého dne mezi tyi stny svého atelieru,

kdež s myšlenkou na ni do práce se zahlou-
bav, prožil jsem šastné okamžiky uspokojení.

To dít stalo se mi dobrým geniem.
Pišla zima a má neznámá vždj' jen za po-

vinností spchala. Zdálo se, jako by ji na
svt jiného nic nezajímalo, než práv uení.
I to mne bavilo, a astji tanula mi trpká
myšlenka na mysli, není-li její horlivost snad
otázkou e.xistenní. A tu mi bylo toho krás-
ného dítte od srdce líto. Nevím, zda as.

neb upímnost a oddanost vroucích mých po-

hled, s kterými jsem se na ni pi setkání

díval, zpsobila, že má Psyche poala míti

opt zájem na život.

Nevím, koho ztratí, a, žije-li sama mezi ci-

zími lidmi, aneb peuje-li o ni nkdo; jisto

je, že pi každém zbžném setkání §e našem
pohlížela na mne s dvrou. Chovala se tak
pirozen, tak roztomile a láskyplné pohledy
optovala vždy jen mkkým klidným pohledem.

Tisíckrát jsem se zapísahal, že neoloupím
o klid ubohé dít, že neurvu násiln nžný
ten kvt a nehodím jej v moe zklamání, od-
kud odnáší se pro život jen jizva.

O, všecko to milování jak je pomíjející!

Naped obdiv, pak touha, dále vítzství a ko-

nen — pesycenost a nenávist Tím koní
obyejn všechny romány.

Ano, všecko, co opravdu žije, musí též

umírat; a tomu umírání bráním se celou
silou.

Má Psyche musí kráet životem pozlacenou
cestou, mým obdivem posetou ržemi, a i-
stou, velkou mou láskou!
V mých pocitech bj'lo cosi tak nového, po-

sud neznámého, že jsem se sám sobe obdi-
voval. Já, který neznal pekážek a byl v lásce

schopen toho nejodvážnjšího salto mortale,

vždy jist svých úspch — já, ve zralých
svých letech, po všech svých zkušenostech,
bál jsem se znesvtit cit — jenž nyní ve mne
vypuel

!

Mne dojímalo patrn píliš její mládí, a
touha, prožíti jednou ideální sen, byla jist
toho píinou, že jsem tolik reservy, tolik ry-

zosti do citu svého vkládal.

V novém tom dobrodružství bylo tak mnoho
originality — a novota, jak nebezpeí, vždy
mne stejn lákaly. — A konen piznávám
se, doufal jsem, že z jemnocitného chování
mého vycítí mou poctivost, a o to mi šlo pede-
vším. Je pravda, že má srdce nkdy rozmary,
kterých chladný rozum pochopiti nedovede.
Mj nábh k románu ml býti písní beze

slov. Což bylo zapotebí slov, když vše pro-

zrazovaly pohledy? Byl jsem jist, že ví, jak
je mnou obdivována, a že obdiv ten jí la-

hodí, nezstalo mi tajno.

A tak v proudu všedního života odnášeli

jsme si vždy, potkavše se, svátení náladu
v srdcích.

Dávno zprotivily se mi všechny uskoky a
koketerie žen — žen, které každou posu mly
vypotenu na efekt, všechno to pozlátko,

všechen ten hích. Po novém obrození práhla

má duše. Jaký div, že pi tom krystalisaním
processu jsem nalezl tolik záliby v prostém
zjevu dívím ? Híkal jsem si nejednou, že jest

to híchem, v tu dtskou mysl její se vkrádat

:

a pak se mi opt namanula otázka : což ne-
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sviti slunce pro všechny? což nemám i já

práva tšiti se z té prosté krásy? — A tak

chodili jsme kolem sebe, ona snivá a klidná,

a já rozechvn . . .

Když jsme se minuli a já za tou filigrání

postavikou, jež se mi v podzimním loubí

ztrácela, dlouho, dlouho pofilížel, ikal jsem
si: »Hle, jaro v jeseni !« a bylo mi teplo u

srdce.

Minul podzim, minula zima, zavítalo jaro a

v zapti za ním pikvailo léto. Ml jsem
dlouhou cestu ped sebou. Cíl této mé stu-

dijní cesty byly divoké Pyreneje s celou svou
bohatou romantikou. Tížil mne moment roz-

luky. Ona zapomene ! Jest píliš mladá, píliš

dtinná, než aby vzpomínala. Takové a po-

dobné myšlenky týraly mne asto. Kdo ví,

snad jak Don Ouichotte marn bojoval jsem
proti vtrným mlýnm. .Ale co chcete, rže
není bez trní, a láska bez hrotv, o které tak

asto srdce naráži.

Mohl jsem se ji zeptat — avšak to by bylo

znamenalo zlámat posvátnou pee našeho ta-

jemství. Ne, ne, bylo by to nedelikátní — ne-

uiním tak.

.•\ opt jsem chodil kolem ní.

Peklo jest prý vydláždno samým dobrým
pedsevzetím a i na mn se pojednou osvd-
ilo písloví, že vc zapovzená jest vc touhy.

Byl jsem opojen nebezpeím, stát se nevrným
svým zásadám. Promluvím na ni — vyznám
se jí, že ji miluji, že zbožuji každý její po-

hled, každý její pohyb, sklon její hlavinky,

šustost jejího odvu — že jest má láska ryzí,

tak mocná — tak istá, tak ... —
Práv šla proti mn kaštanovou alejí. Chvl

jsem se a v podivném tom rozrušení místo

slov, místo vyznání, svým touhyplným po-

hledem, na jehož dn ponejprv, co jsem ji

znal, spoívalo peklo vášn — ožehl jsem
ten dtský, nžný kvt. Nesnesla mého zraku.

Pohlédla na mne pólo nžn, pólo ustrašen
a sklopila pibledlá svá víka.

Odjel jsem a dlouho jsme se nevidli.

Básnili kdesi praví : »Vezmi srdci touhu a

vezmeš zemi vzduch. « I mn první pokyn
podzimu v píchodu babího léta, jež oknem
mi vlétlo na kvtinový stolek a zamotalo se

na dlouhý zelen temný list fenixe — rozvl-

nil všechnu touhu v prsou, opt spatiti své

jaro v jeseni, s\ou Psyche . . .

Sbhal jsem všechny cesty, o kterých jsem
vdl, že bych ji na nich mohl potkati. Víak
bez výsledku . ^ . Nikde jsem ji nenašel. Až

jednou pece jsme se spolu potkali; nešla

však sama; provázela ji kolegyn. Když jsem

se k ní blížil, vidl jsem patrn, že její mladé

tlo, jako by elektrickým proudem doteno, ra-

dostn sebou trhlo, a že se na mne usmivá.

A já, vte, místo štstí cítil jsem ve své duši

zklamání, nebo úsmv její nebyl více úsm-
vem dcka, nýbrž zrail se v nm pablesk

píští koketerie hezké ženy.

Celý den na to byl jsem smuten a píští

den ekl jsem si, že jsem podivín, že hledím

na svt píliš, ach, tak píliš okem poety, že

mám perozcitlivlou duši, a poínal jsem od-

pouštti své Psyche, hlavn když jsme se

nyní vždy pi setkání našem tak srden zdra-

vívali.

A opt navázali jsme pátelskou nitku svého

románu. Pišla celá ada krásných podzimních

dn, listí opt hýilo v rudých a žlutých bar-

vách, vzduch byl jasný a nebe modré a jen

zem svým dechem šíila vni podzimní me-

lancholie.

Byl jsem nyní úpln šasten, nebo z ce-

lého jejího chování tušil jsem, že jsem jí mi-

lován !

Kráeli jsme kolem sebe vždy beze slova,

ukonejšeni myšlenkou na vroucí, obapolnou

lásku. A tak jsem celou volnost ponechal

svému srdci a neptal se, co bude dál, nebo
úvahy i rozum mj v tchto okamžicích

štstí mi naprosto unikaly.

Bez mé vle, bez mého piinní nadešlo

však rozuzlení. Byl pozdní podzim, nastaly

dešt a mlhy. Do pírody nevycházel jsem

nyní asto, nebo krátké dni, sporé osvtlení,

nutily mne do pilné, tém horené práce.

.Avšak ni jediný den, ni jediný okamžik ne-

zapomínal jsem na svou Psyche. Vždy se

vznášela nad mou prací, pohádala mého du-

cha, tiskla mi šttec do ruky, vybízela k pilné

práci

!

O, jakých zázrak jest schopna myšlenka

na milovanou, zbožfiovanou bytosti Ona za-

jisté též je pilnou, myslíval jsem, a byl jsem

spokojen. Jednoho dne, nezapomenu na ten

den, co živ budu, po smutných deštivých

dnech, když se slunko prodíralo z mrak a

jasem svým ponenáhla k polednímu ozao-

valo celou oblohu, spchal jsem na vyzvání

mistra K. k prohlédnutí jeho nov navrženého

obrazu. Zaboím do odlehlé, liduprázdné ulice

poblíže eky. Rychle stoupám nkolik po-

schodí vzhru, i zvoním. Sluha otvírá.

(Dokonení.)

•J6'
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BEDICH PFLEGER:
Zimní nálada.

Hvozd zamlklý je ... nic v nm nepohne se .

.

jen matný písvit po kmenech se tese
a slunce naklání se na západ.

Tázav vkol zraky moje hledí;

v tom tichu oekávám odpovdi,
le mam — — — — —

Jen jakobych sny zašlé slyšel vlát,

jež kol mé hlavy plachým letem míjí ....
Les mlí dál . . . a krok mj v sníh se boí

a vtve skehlé do snhu se ryjí

kde slední ervánky jak tichá svtla hoí.

^ i^ @
JAN KARNÍK:

®Jak zory úsmv na východ vzplaiie,

jde robotník eta smutnou adou . . .

do nitra zem dusného se kradou,

kde kahan bliká v zraky potrhané.

Pán zlotilý, tu starost v duši maje,

by kohout rudý v kraji nekokrhal,

do tenat krmáových zamotá je.

Robotníci.

Ti v žáru spalují své tlo sdrané

kdož do vysokých pecí rudu kladou,

za stavem v moudu hubit duši mladou
zas jiné najdeš, k smrti ukašlané.

Když síly jim a vle houžev strhal,

jak vzteklý dráb je s biem krut steží

co dtem jejich kati jazyk eží.

@ @ @
JIRI .SUMIX

Lidino dobrodružství.
(Dokonení.)

deek našel v její pí-
hod nový podnt k

obran pomlouvaného
dobytete. On ví dobe,
jak se tak mnohá ne-

hoda pipíše na jeho

vrub. Ale í babika
poala pohlížeti jaksi

jasnji na Lidino do-

brodružství.

"A což jestli ta^m ten koš nkde leží poho-

zen, < napadlo jí. »Škoda, ženní doma Maka..

.

ostatn mohli by se tam sami podívat. « -Ale d-
deek zavrtil skepticky hlavou.

»To máš marný! Jestliže býk na nj tlápl,

je po všem, a kdyby se ho i minul, pak je tam
pasák Jálek a ten ti nebude neten sedt pl
hodiny nad ním, jako je láhev vína a vše-

liké mlsky, když to ma na koho svést. Nu,

pání, papíry, ty on ti donese. Co by s tím

dlal ? O ty se nemusíš bát, ty ti donese jist,

už proto, že mu musíš dát zpropitné. Ale to

ostatní je tolik jako pochováno, na to už ne-

mysli.

«

Odmleli se, babika i Lida hledly smutn
ped sebe, když v kuchyni cvakla klika. Ozval
se šelest bosých nohou, nco zachrastilo u dveí.

ekali, kdo asi vstoupí. Ale dvée se neotví-

raly a v kuchyni zas cvakla klika. Ddeek
dosud pohlížel na dvée.
"Nkdo tam vešel, « pravil, »Maka to jist

není . . .«

Nikdo mu neodpovdl, ani jeho pobídky

si nepovšimla babika.
»Mli jsme tam jít hned, jak Lidunka pišla,*

uvažovala mrzut, »te je již pozd.*
Ddeek tžce se zvedl.

»To máš marný, « odpovídal, šouraje se

zvolna ku dveím. »Už na to ani nemyslí.

Jak se íká; Co tam, to tam, a to hlavy

nelam !«

V tom okamžiku zaslechla Lida známé tlét-

nové zvuky nkde na dvoe. Všecka se za-

chvla hokostí a hnvem. O ten, kluk niemný
vyvázl z toho patrn dobe, pouze košík s dárky

padl za obt. Kdyby to ddeek vdl. Vrata

na, dvoe dopadla hmotn.
Ddeek vyhlídl na dvr a pak otevel dvée,

stanul, otevel do koán a zase stanul.

»Nu, ale co pak je tohle !« tázal se udiven.
Lida vyskoila s jásotem.

»To je on ... to je on .. . to je mj koš !«

Vrhla se na nj, rozbalila rychle a div ne-

zajásala znova. Dárky byly netknuty, ladn
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navršeny, jako by ani nebyly s Lidou pro-

dlaly strašné to dobrodružství.

>Kdo to donesl? Kdo to donesl ?< dotazovali

se navzájem. Odpovdi nebylo. Babika mla
U brejle na oích a blažen pokyvujíc hlavou,

etla dojemná pání. Lida tuší nco, ale brání

se urputn tomuto smílivému pokusu ne-

hodného soudruha. Nikdy, nikdy nechce ho

vidt! Jen ddeek nemže se upokojit. Roz-

ilen postává u oken a v^yhliži na dvr,
jakoby ani nebyl s to klidn usednouti.

>Ale kdo to donesl ? eknte pece, kdo to

donesl ?« opakuje do omrzení. Babika vy-

rušovaná stálou tou otázkou, pozvedla n-
kolikrát od tení své pohnutím zarosené oi.

»Ale a to byl kdokoliv, pánb mu zapla*

snaží se odbýti palivou otázku.

Ddeek je touto odpovdi pímo rozmrzen.

»Zahlédl jsem na dvoe njakého hocha.

Nebyl zdejší. Nešel s tebou, Lido ?•

Petr zapel syna božího, pro by Lida ne-

mla zapíti niemného chlapce.

»Nešel,« pravila nejist.

».Ale, božínku, tak kdo by to byl? Já bych

. . . ja bych nerad . . .« Ddeek sahá pro

drobné do kapsy a zase je malomocn zastrí

a rozpomíná se. »Nevím to jist, ale tak se

mi zdá, že by to mohl být Korbelv Jenek.

Hrává zde v nedli na krucht. Nevidla's ho

Lido? Ty ho pece znáš."

Lida se chvíli rozpakuje a tvá její zahoí.

»Neznám«, pravi rozhodn.
»Nu to by bylo ! Korbelová Jenka bys ne-

znala? Jeho otec je bednáem v pivovae vedle

vás a ty bys ho neznala ?«

Lide už je hrozn úzko s tohoto výslechu.

Slzy tlaí se jí do oí a zoufalá slova na
jazyk. Není daleko propuknouti v plá a

ohraditi se rozhodn : »Tak tedy se mnou šel,

ale ekne-li nkdo, že je to mj ženich,

pak . . . pak budu zlá!«

Na štstí ddeek ponkud odboil.

A za tebou nešel nikdo ? Vzpome si pece.

Takový štíhlý, pkný hoch, víc než o hlavu

vtší než jsi ty ... v ruce ml bílou hl. Nu,

vzpome si pece.

«

»Zdá se mi,« doznává Lida s úzkostí, »že

šel za mnou takový . . . takový kluk.«

>Tak to bude on ! Já bych mu pece rád . . .

je to pkné od nho ...» A ddeek popadl

hl a vybelhal se ped vrata.

Lide bylo nevolno. Oh, kdyby ddeek vdl,
co ten niemný kluk ztropil, nechystal by od-

mnu. Ale Lida to nikdy nepoví, je jí tak njak
divn, jakoby i ona byla ponkud vinna.

Po chvíli vrátil se ddeek s nepoízenou
sice, ale zejm uspokojen.

»Je to Jenek, « praví, »cvií novou mši ve

škole. Okna jsou otevena, slyšet to až sem.«

A nyní jsou už všichni nadobro spokojení.

Babika tší se z dárk. Lida štbetá vesele,

prošourává všecky zásuvky, skínky i kouty,

v nichž stále nachází mnoho nových vcí,

tak zvláštních a podivuhodných. Je tak šastna,

že zapomíná nejen na své hrozné dobrodružství,

ale i na nezbytný návrat dom. Ale krásné

chvíle ubíhají tak rychle a babika musí Lidé

nkolikráte drazn pipomenout, že bude brzy

veer. Až teprve když se zmíní o klekánici,

jež íhá na opozdivši se déti, Lida pochopí

a zasmuší se. Ostatn, tší ji babika, nemusí

se nyní nieho bát, stáda jsou už doma a

chva pijde jí jist naproti. A sama pak do-

provodí Lidu za zahradu, teba až ku sp]avu.

To Lidu upokojí a louí se tktiv s ddekem
i se všemi tmi nenadálými .objevy-, jež tu

uinila, stále slibujíc, že pijde brzy zase.

Sluníko zapadá, už jen polovina jeho smavé,

ozáené tváe vynívá nad temný pruh obzoru.

Došly ku splavu a babika chce se vrátit, ale

Lida drží se pevn její ruky.

»Nu, bát se nemusíš, vždy vidíš, býka tu

není a lidé se vracejí z pole. Jdi pímo pes
pastvišt a budeš doma hned. Jen jdi vesele

a neboj se. Sednu si tuhle na splav a budu

se za tebou dívat.

Lide je smutno a tžko, ale cítí, že nemže
již nieho namítat. Zvláš když babika pi-

pomene, že už je »velká holka«. 1 loui se

konen.
Sbhla s hráze a chvíli kráí pšinkou, roz-

hlížejíc se pozorn. Vidí rozdupanou pdu
s nízkým, hustým trávníkem a všudy stopy

volného života, který tu do pedchvile vládl.

Kdesi za ohradou ozývají se lidské hlasy,

ale vkol nevidí nikoho. Zaíná jí být úzko,

pipadá jí, jako by byla úskon lapena tímto^ vel-

kým prostranstvím, ohrazeným ernými devy,

lapena za spoluvinu na tom hanebném skutku.

Nemla by se radji vrátit ? Ohlédla se a spa-

tila babiku sedící na splavu. Divá se za ní.

Ulehilo jí i hledí si zajistit dozor tchto klid-

ných, laskavých oi.

.Babiko, prosím vás dívejte se za mnou
stále tak, až ... až dojdu k ovímu mstku!--

Babika kyne jí mlky a usmívá se. Její

rty se pohybuji, v rukou drží nco . . . patrn

rženec . . . modlí se. Ne, te se už Lida ne-

bude bát, ani trochu ! Vždy by to byla hanba,

taková >velká holka*, jak babika ekla. Jen

že babika ani netuší . . . ! Tak, tohle je tedy

íše erveného Býka ... zde kraluje tedy . . .

kraluje, i co? Nu, ovšem že kraluje, vždy

se ho všichni bojí. všichni se mu obdivují.

Kolik strašných píbh slyšela dnes o nm

!

-Mráz jí pechází, když na to vzpomíná. Ale

nejstrašnjší je ten. který ona dnes zažila,

o kterém nikdo neví a nikdo se nedoví. Oh,

kdyby ddeek vdl . . .

!
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Pšinka stáí se podle veliké blátivé kotliny,

na níž patrný jsou erstvé, dobytí stopy.

Srovnává je okamžik s jinými a dech se v ní

zatají. Neni pochybnosti, tudy kráel On . . .

mocný vlada tohoto okoli — ervený Býk '

Avšak nebyla to klidná chíize, jak svdí
daleko rozstíkané bláto, to byl njaký strašný,

divoký tanec ! A tamhle opodál . . . bože, co

je to? Krev, sedlá krev! Zde se patrn stalo

cosi hrozného. Babiko !
— Ne, nebude

kiet . . . -taková velká holka !« Pomodlí se

Otenáš za duše v oistci, jak jí na místech

neštstí pikazuje chva. Jist tu kohosi roz-

trhal, l.ida krái po špikách a zaíná Otenáš,
upírajíc zrak na rudou skvrnu. Pojednou trhne

sebou, stane jako pibita k zemi, strašn bledá,

všecka se tesouc. Vždyt to neni krev, to —
matiko nebeská! — to je Lidina punocha!
Roztrhána, zohavena, zadupaná v blát ! Lide

pipadá, jakoby to nebyla ást jejího odvu,
ale její vlastní bytosti, jejího tla Krom toho,

její spoluvina na tom hanebném skutku je

zde tak zejmá a okázalá, až sejí úzkostí srdce

svírá. Snad to vyjde všecko na jevo! O, ten

kluk niemný! Lide napadá, že by mohla
punochu odnésti s tohoto strašného místa,

ale bojí sejíti po stopách toho strašného zvíete,

které zde vládne a snad není ani radno pro-

tiviti se jeho rozsudkm. I prchá pak hlasit

vzlykajíc, akoli ervená skvrna píchají pímo
do oí. Než, Lida se už neohlíží, vždy vzdaluje

se víc a více babice, jež snad už — hrozné
pomyšlení — dokonce odešla! Nechce ani

znáti jistoty, kvapí bez dechu a zdá se jí, že

slyší vzdálený dusot. Lidí zde není, ani hlas
už neslyší, šíré to prostranství zrádn ji po-

lapilo za spoluvinu na tom hanebném skutku.

A Bh ví, co se te stane. Lida prchá zte-

štn, ale dusot se blíží. Mla by nco za-

hodit, jako Machulka, ale kdepak má pokdy
sahati do kapsj' pro druhou punochu. Ani
pomyšlení! .\ tak jen utíkat a utíkat s vtrem
o závod. Jaká škoda, že jí bránili nauiti se

lítat jako koroptev. Ale zde už je píkop —
hup ! Už je vyhráno ! íši erveného Býka
má navždy za sebou. —

Rychle vybhla na hráz. Bože, jaké pe-
kvapeni ! ! Nikdo za ní nebží. Dusot arci

slyšeti, to kažaští hoši jedou plavit kon do
eky. Chva s dtmi eká již u ovího mstku.
A babika . . . babika také neodešla, sedí

dosud na splavu, ruce v klín složené, a dívá

se za ní. Je tak blizounká, njak vysoko vzty-

ena, všecka jako svatozái zalita ržovými
ervánky. Te pozvedla ruku — hrozí snad
Lide? . . . tuší nco? Ne, dává jí s bohem.
Lida mává šátekem na pozdrav.
V tom spatili ji dti u ovího mstku, vy-

skakují, jásají, kií. Co to? Našly snad za-

kopaný poklad? Ne, to spatily Lidu, jež se

vrací z daleké výpravy. —
Píští dny Lida vypravuje jim napínavé po-

hádky o erveném Býkovi s ernýma rohama,
mezí nimiž byla jedna zvlášt napínavá o hod-
ném dvátku v ervených punoškách a

o bosém, nedobrém kluku. Ale kdykoli se

k tomu nahodí nkdo z »velkých<, Lida roz-

pait umlká a zaíná jinou.

Ale nkdy zamyslí se nad svým dobrodruž-
stvím a tu se jí zdá, že to hodné dvátko
bylo njak píliš hloupouké, kdežto ten bosý
kluk . . . Ne, nechce domyslit. Ikorovi, akoliv
ji pozdravuje jako slenu — est jakou jí

dosud nikdo neprokazuje — úzkostliv se

vyhýbá. Nebo bojí se nyní tím více tch
>velkých, nedobrých klukm.

@ @ @
STANISLAV JARKOVSKY:

Na podzim, v oeší . . .

(Pokraování.)

tom se mu mihnul er-
ný, který jako mnozí
jiní pecházel po chodb
s knihou v ruce : pi-
pravoval se na píští

hodinu. Ano, ano, ta-

táž tvá to byla, jako
Márinina . . . Neodo-
lateln byl Skivan k
nmu váben a popojda

mu vstíc, pravil mu v;^lídn:

»Nechte toho te, erný, respirium je na
zotavení, a projdte se trochu volnji!*
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Hoch klopil oi a ervenal se. Sotva že za-

šeptal »Ano«. Cítil to zvláštní vyznamenání
ped ostatními a nebylo mu, jemu chudákovi,

nikdy nezvyklému na nco takového, pi tom
valn volno. Byl by si pál zstati nepovšimnut,
jako dosud. Na druhé stran zas hál jej ten

vlídný hlas — jen kdyby ostatní žáci tu ne-

byli.

Professoru samému nebylo tak, jak se stavl.

Poád ješt neml jistoty stran toho chlapce,

pes všecky nápadné shody, i mluvilo tady

víc ješt srdce než rozum. Pustil bradu stu-

dentovu a bera jej za kabát povídal:

»Nu tak, jdte, jdte a zotavte se,< — ale

v tom ucítil, že knotlík kabátu, visící jen tak

na nitce, zstal mu v ruce.

»I koukejte se, koukejte, co jsem vám
udlal," omlouval se, a vina nebyla nikterak

na jeho stran: bezdky bylo mu milo, že

mohl íci: >Požádejte matinku, aby vám ten

knoflík pišila « Tšil se, že tímto slovem
mohl zavésti hovor o jeho matce.

Prosím,* odpovídal hoch bera knotlík z ruky
professorovy, a oi se mu zalily slzami, »já

už maminku nemám.*
• Cože, nemáte?*
»Ona umela.*
»A kdy?*
>Letos, o prázdninách.*

Professor mlel a srdce i hrdlo se mu se-

velo lítosti i žalem. Nezdržel se, aby se ne-

otázal

:

»Jak se jmenovala vaše maminka?*
>Marie.*

>Nu tak jdte,* zašeptal professor a volným
krokem konal dále svoji inspekci . . .

Studenti chumelili se tu jako velky v úle

sem i tam pecházejíce. Tídy byly prázdny,
vtralo se v nich. Kdyby byly mládeží k dis-

posici, bylo by nebezpeí bitev ješt hroznj-
ších, než vera v sext, v té chvilce, co po
zvonní tída se otevela a professor Skivan
ze sborovny došel až sem

Širokými okny dlouhé chodby bylo vidti

na domjf a stechj' v sousedních ulicích, vy-

hlídka nevábná, truchlivá. Nic tady nebylo na
em oko spoinulo by s rozkoší a osvžením.
Holé, šedivou barvou natené stny, beze

všech ozdob, chladily svou nevlídností i tenkrát,

když nebyly prostydly, a ty uební pomcky,
obrázky nkolika antických zboeniš, mapy,
plány starého íma a starých Athén a nkteré
modely byly tak do omrzení známy už
ze školy . . . Dohlížející professor byl tady

jako stále zdviženou pravicí, hotovou poká-
rati každé abnormální vykiknutí, každý po-

hyb pes áru. Nic tu nesmí háti, aby mlá-
dež píliš se nerozehála . . .

Marinka zemela . . . Márinka mrtva! ....
Vidl ji v rakvi, ubohou, vyhublou, ustaranou

a strápenou, jako toho hocha, a navždy po-

haslé velké její oi, které jeho už neza-
hlédly a už nikdy nezahlédnou. Ne aby tím

kámen se srdce se mu svalil, ale trpké vý-

itky svdomí tím úsilnji tloukly na dvee
jeho nitra.

Ml dnes poslední hodinu vykládat kvar-

tánm o úkazech magnetických a elektrických,

ale mluvil jako ve snách. Duše se mu plnila

smutkem, a lítosti zárove i soustrastí nad
tím hochem jejím, o nmž tušení ml, že to

je jeho syn, který te na svt duše pátelské

nemá mimo nho, který však nesmí, ba ne-

mže k nmu se znáti . . . Jímala jej nesmírná
nha vi tomu uhntenému chlapci a spchal
po hodin, ba apparáty ješt ped zvonním
uklidil z posluchárny do sousedního kabinetu,

aby nezmeškal, a spchal na chodbu, aby
vidl vycházeti sextány a mezi nimi Prokopa
erného. Na všecko ostatní zapomínal a hoel
touhou vybednouti z té nejistoty a dopátrati

se pvodu studentova. Ale jen jak, aby se ne-

prozradil a nestal nápadným? .Ani si chlapce

mnoho všímati nesml, aby nevzbudil ne-

místnou pozornost a snad i žárleni.

Stál tak na chodb a ekal, až pejdou kvar-

táni . . . Brzo pihnala se po nich septima a

za ní sexta. Vidl bledou tvá Prokopovu,
usmál se na studenta, když šel kolem uctiv
smekaje a šel pak za sextou dol . . .

Zdence poslal dnes lístek, že je odpoledne
konference a že bude asi psáti protokol ; že

tedy pijde až zítra, v pátek . . . .Ale nebyla

konference a nepsal žádný protokol: chodil

po pokoji hledaje východu z bludišt, v nmž
se ocítíl. Ml hlavu jako vykácený les a ne-

vdl, eho se zachytiti. Tápal ve tmách, ale

pece vidl, jak se mu štstí boí. A nevdl,
ze které strany je podepíti.

Se srdcem prudce tlukoucím vstupoval pak
v pátek dopoledne do tídy sexty, která dnes
chovala se docela vzorn. Tch nkolik dvojek
psobilo jako olej na moské vlny a professor

byl dnes také jako beránek. Chodil po tíd
a nkolikráte zašel až tam ku pedposlední
lavici, kde sedl Prokop erný, jehož vyvolal

asi dvakrát nebo tikrát na kratší odpovdí.
Psobilo mu rozkoš, když mohl s ním mluviti,

pohlížeti mu tímto nenápadným zpsobem do
tváe a s nepokrytou radosti chválil erného,
když dobe odpovídal, nabádal jej k dobré

pozornosti, že to pjde znamenit a že bude
z nho dobr}' mathematik. Bylo v tomto cho-

vání snad nkolik hích najednou proti pes-
ným pravidlm paedagogickým, ale také pro-

fessor je lovkem, podléhajícím všem sla-

bostem i chybám lidského srdce. Z duše lo-
vka stroje nenadláš. — Ubohý hošík nebyl

zvyklý na taková slova, nejvýše že útrpné

vzdechy slýchal a blahosklonné odpuštní

407



ÍSLO 26. M A J RONÍK IV.

vzhledem k pomrm, ve kterých mu bylo

rsti a studovati. A tak nco se v nm ozý-

valo jako chu do práce, které dosud podjímal

se toliko z lásky a poslušnosti k matce.

Co Zdenka? . . . Jakoby závoj stále houst-

noucí zakrýval její vábný obraz a jakoby nkdo
mu ji unášel do dálky, poád vtší. Kterak
mže podati ji ruku, té bytosti isté, jemné,
s tímto závazkem který' tak nenadále se mu
namanul? Neml již té energie mlada, aby si

dovedl vybojovati svoje dve jako roman-
tický rj'tí, pes všecky pekážky, už byl v tch
létech, kde se pe? n nepeskakuje ani ne-

pelézá, nýbrž od nich odvrací s myslí kleslou

a shroucenou . . .

>Tak co dlá hlava ?« byla první otázka
Zdenky veer, když pišel.

>Dkuji, Zdenko, je trochu lépe, ale pece
pobolívá.* Bylo to na nm znáti, nebo byl

pobledlý a utrápený.

>.Budu vám dávat studené obkladky, chcete ?«

nabízela se ochotn a starostliv.

•Ne, dkuji, nebude toho bohdá potebí,*
bránil se professor vda, že by nepomohl ani

ledovec na hlavu posazený, leda by mu ji

rozdrtil. »Jen mi dejte takhle ruku na elo,«
prosil, »a hned se mi ulehí.*

Položil si její ruku jemnou, malou, na horkou
svoji hlavu, rozpálenou myšlenkami a mlky
a smutn poslouchal, jak Zdenka mu vyprá-
vla, kterak vera darmo ekala a se tšila,

kterak se jí stýskalo, a sotva odpovídal na
starostlivé otázky, co to je, že je te pojednou
tak zamlklý, churavý.

»To je škola, škola — lovk má tam co
chvíli nco nepíjemného, rozílí se a z roz-

ilování ani nevychází," vymlouval se.

Pan vrchní rada kroutil hlavou. Také míval
ouad, také se roziloval, vdl, co to je služba,

všecko uznával, ale takhle se pro službu nikdy
nermoutil. i snad všem professorm bolí

poád hlava?

"Pohyb, pohyb, pane professore!« radil.

• Pokejte, dáme se spolen zapsat do Sokola.
Pece to bude lepší, než domácí tlocvik, ten jen

tak ped spaním. Ale tam budeme šplhat, ko-

lovat, provádt pochody . . . potom v lét ty

výlety s turisty! Pokejte, tam vás uvedu, á,

to budete koukat, píští stedu je první ped-
náška, zahájení zimní saisony — po saison
vejšlapy ! Ostatn také zimní vý'lety, to je nco

!

A jak potom chutná veee! . .

Z návštvy Louené nicmén sešlo. —

Mysl se professoru Skivanovi nerozveselo-
vala pres to, že ve škole šlo všecko dobrým
bhem i ádem . . .

Dva dny ped svátkem Všech Svatých hlásil

student Mydlá, že erný schází.

»Co mu je?« ptal se rychle Skivan, pln

úasti tžko skrývané.

"Odešel vera dopoediie ze školy, stžoval
si, že ho bolí na prsou.*

»Navštvuje ho nkdj' nkdo z vás?*
Ze zadu hlásil se student Malatek.

»Byl jste tedy u nho ?«

"Prosím nebyl.*

»Tak — « ale v tom se zarazil a dodal
»— je dobe.*
Celou hodinu myslil na to, že studenta na-

vštíví, a nemohl vydržeti — odpoledne ke tetí
hodin byl na cest na Linhartské námstí.
Hluboko ve druhém dvoe toho velikého,

starého domu, nad sklennými dvemi vedou-
cími pímo do malé svtniky visela zaernalá
firma, téhož obsahu, jako ona malá cedulíka
u vchodu, na námstí. Na dvorku stály dva
dvoukolové vozíky, povalovaly se sudy a
v kout byla hromádka starého železa. istotou
a úpravností to tu opravdu nevynikalo.

Píchod tak slušn obleeného pána vzbudil

ve dvoe, plném netoliko špíny, ale také ješt
dtí, jistý rozruch, nebo klientela Josefa Roz-
toila, »obvnika«, nerekrutovala se z kruh
vyšších než byli podomci, domovníci, poslu-

hové a služky, jimž víc pištipkoval než ho-
tovil zboží nové. Nanejvýš nkterá tuze ná-

padn obleená, už ani ne polopanna, kdyžt
na ní nebylo panenského nic, z okolního n-
kterého salonu pišla uinit njakou zakázku.

Professor sice zaklepal, ale nemohl v ruchu
a kiku toho dvorce slyšeti žádné vlídné po-

zvání a otevev rozviklané dvee, jichž poma-
zané tabule zastupovaly okno, vstoupil.

Svtnika malinká, hrozn chudobná: hndá
almara o tech nohách, naklonná na stranu

a podložená papíry skládanými na nkolikero,
stl, na nmž bylo ješt nco nádobí od obda,
jakási police s nádobím ostatním, naproti ní

postýlka s nkolika drchnikami špinavými a

vedle ní verpánek a všecko poteijné náadí
nejchudší ševcovské dílny. Za svtnikou ješt
jakási komora neb alkovnika se dvma po-

stelemi. Po celém byt puch a zápach chudiny
a špíny, ševcovského mazu a kozí, a po pod-
laze byly rozházeny boty podomk a domov-
ník, stevíce domovnic a služek a botiky
i lakované stevíky o v3'sokých podpatcích
tch nápadn obleených sleen. (Pokraování.)

^^

41)8



roník IV. M A J ÍSLO 26.

KAREL KLOSTERMANN:

Mlhy na Blatech.
Román.

(Pokraováni.)

a chvilku ozývaly se od
klny v pravidelných

mezerách rány sekyr-

ky, oklesující kusy
di"íví na kolíky, a na
zátoce pacholek se

dal do štípání díví pa-

livového. —
Ba, provedla svou

.Apolena. Vykradla se

ze stodoly na humna, pebhla rychlými kroky
kus rozmoeného palouku a kratikou mez
mezi poli, a octla se na vozové cest, jež na

severu od Zbudova, po samém kraji Zbudov-
ského rybníka, vede k okresní silnici, kudy
se jezdí od Týna nad Vltavou pes Nákí,
Dívice a Nákeskou stanici k Novému Sedlu,

odkud pak vede, kižujíc se u Nové hospody
s císaskou silnicí od Budjovic k Vodanm
probíhající, ku Padeišti a Netolicm.

Ba, cesta to byla, lidmi a dobytkem vyšla-

paná; zvstovaly i koleje, že se tudy jezdilo,

avšak, jakou onoho božího dne se jevila,

jedin myšlenky po ní bhat staily
;
pro lidské

nohy pedstavovala hluboce vyryté koryto,

slizkým, erným bahnem vyplnné, do nhož,
kdo nucen byl, se jí dávati, hluboko se boil,

nepetržitou adou zelenav žlutých kaluží a

loká, jimž nebylo lze se vyhnouti.

Apolena se jim hrub ani nevyhýbala. Vy-
kasala se, pes kolena, lem sukn zastrila za

kalounek, jímž mla pivázanou okolo pasu
zástru a, co jen mohla rychle, brala se ku
pedu ; kde jen bylo lze tak uiniti, vyboovala
z cesty, po pažite utíkala.

Pršelo neustále, a ponkud mén hust,
ale nebe bylo úpln zatažené, šedé, špinavé

cáry se spouštly s neprostupných blavých
mrak a pojily, slévaly se s tžkou mlhou,

kterou promoená zem a hladiny vod jim

posílaly v ústrety.

Brala se smrem k západu. Ped sebou ne-

vidla než onu šed blavou stnu mlh a

mrak, zahalující veškeren obzor, spíše hndé
než žloutnoucí polní lány, které vypadaly, jako

by polehlé na nich obili hnilo ; tu a tam ze-

lenal se palouk, prorytý vezde vodou napln-
nými strouhami; co dál, za tmito nebe i zem
zastírajícími, vlnícími se hmotami, jako by
svta nebylo. V právo rozprostírala se hladina

Zbudovského rybníka, nevelká ve skutenosti,

po vtšin hustým rákosím porostla, a pece
nepehledná onoho jitra, za nhož beh na
druhé stran zaléhal v tchže šedých závojech.

které omezovaly rozhled do piedu. Lány a

louky za behem, stanice Nákeská, bílé dvorce

a chalupy Dívické i Dubenecké, lesnaté okraje

Mlacké remisy, vše bylo zrakm naprosto ne-

dostupné. Na levo, trochu opodál cesty, hnaly

se vody odboující ze Soudného potoku do
mlýnské stoky, peplnné, petékající na za-

topená Blata, podobající se velkému jezeru,

týž pohled, jako ten, který se jí jevil asi ped
hodinou, když pod vysokými topoly oima
hledala cestu k Plástovicm.

Únavná, srdce svírající pou tímto zasteným
krajem, jenž se zdál bez obzoru, bez zaátku
a bez konce; a pece mladá dívka kráela
srdnat a pružn stedem nepehledné vodní

poušti. Nepohánla ji hrza a tesknota, jež ji

obklopovala, ode všech stran na ni dorážela,

dešt nedbala ani bobtavého bahna, ale strach

jí hnal, aby nezameškala, co by dnes ješt
uiniti bylo lze, a nadje, že pomže Vojta,

v jehož zázranou moc a dovednost pevn
vila. Nebyla si ovšem jasn vdoma, jakým
zpsobem Vojta jejího bratra zachrání, ale

jisto bylo, že to uiní, uinit musí, prcito že

krom ní on samojediný ví, že Václav pšáka
neuhodil. Možná, že už promluvil a, nepro-

mluvíl-lí, jen k vli ní mlel, aby nebyla vy-

dána lidským eem. Tak- li tomu, ona mu
ekne, aby ji nijak nešetil ; ona jen proto

strýci a báb nieho nepovdla, o svém do-

brodružství na Blatech, že Vojta jí zakázal,

zmiovati se vi komukoli o této události.

Možná také, že Vojta uzná za dobré, pomleti

o ní i nadále, ale pak dojista už našel nebo

najde jinou cestu, která povede bezpen
k zachránní jejího ubohého, nevinn nae-
ného bratra. Pišlo jí na mysl, že Vojta snad

už ho vysvobodil, nevdla jak, ale njakým
bohatýrstvím ; vyrval ho etníkoví nebo došel

za ním na Hlubokou a otevel moci nebo

podaenou lstí dvéi-e jeho žaláe. Prodlévala

s jakousi utajenou rozkoší pi této romantické

myšlence, co chvíle se k ní vracela . . . Bu
jak bu, Vojta pomže . .

Pekonala, sílena a vzpružována jsouc t-

mito nadjemi a vidinami, obtížný kus cesty

od Zbudova k okresní silnici a šastn na

tuto se dostala, odboivši v právo od potoka.

Mla nyní po pravé stran širokou rozlitinu

Oblanovského rybníku, po jehožto jižním behu
silnice bží, oddlena jsouc od kraje vod

úzkým pruhem moálovitého, sítím a rákosím

porostlého terrénu. Protjší severní beh a

stojící pi nm Blatská ddina Lhota prášlivá
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byly zasteny mlhou a nevidla z obého ni-

eho nic.

Pidala kroku, rychle se brala v ped. Když
došla do Nového Sedla, petáhla zadní ást
suknice pes hlavu a zakryla si skoro úpln
obliej, aby nebyla vidna, po pípad zasta-

vena a zdržována Zbytené obavy. Ddina jako

vymelá; toliko z komín se kouilo, ale na
ulici ani na návsíku živá duše se neukázala.

Dokud šla mezi statky a domky, silnice se

podobala bezednému moálu, do jehož klu-

zkého bahna nohy se boily pes kotníky.

Zahnula v levo, otevela se ped ní hladina

malého Dolního Novosedského rybníka, podle

jehož severního okraje ubhla kousek cesty,

naež došla hráze vtšího Horního rybníka.

Voda, nic než voda, kam oko zabhlo, a nad
vodami za vodami nízká, zachmuená oblaka
a nmý rej mlh ; jedin v jižní stranu roz-

kládaly se zase polní lány, ješt smutnjší na
pohled než samo toto šedé, špinavé nebe,

dštící bez ustání, bez slitování. Nebylo suché
nitky více na Apolen, i tlustý vlnný, er-
ven a zelen žíhaný šátek, do nhož zahalila

hlavu, krk a plece, byl naskrz promoený a

pilípal se na tlo jako tžký mokrý hadr,

a z jeho tásní stékaly pramínky špinavé
vody . . .

Za tvrt hodiny byla u Nové hospody, na
císaské silnici. Podobalo se jí, že všecky ob-

tíže jsou pekonány. Alej vysokých, košatých
strom, telegrafní tye — vše jakoby se mí-

halo, s ní zárove k domovu pospíchalo. Mi-

nula lesík po levé stran silnice, zatáela
skoro nazpt k východu, odkud vyšla; v právu,

k jihozápadu, ve stranu, kde leží Lhota Lí-

kaova, otevela se jí zase údolina potokem
protékaná: vše pod vodou, jedna hladina,

z níž vystupovaly drobné ostrvky a nco
jako uzouké hráze. Protjšího kraje tchto
vod vidt nemohla, mlha jej zastírala, pouze
cosi šerého, neuritého vystupovalo, výšiny
za Hlavatcem ....

Silnice se klonila obloukem k Selci, údolina

se úžila a s ní hladina divých vod, beroucích

na se podobu dravé eky, plné špinavých,
píšerných vír, jejichž hukot dorážel k jejímu
sluchu . . .

Silnice pustá, lovíka nepotkala. Teprve
ped samým mostem piloudal se proti ní lichý

povoz, jedním konm tažený ; jakás kárka,

plachtou z režného plátna krytá. Kráel podle

ní lovk, jenž držel oprat. Chvátala mimo
nj, hrub si ho nevšímajíc ; pece bezdky
on zavadila pohledem. Zarazila se, poznala
ho: byl to Železný, tj'ž, jemuž Vojta prodával
ryby a zvinu. Jak ji pešel, rázem všecky
její myšlenky zaletly s nho k Vojtovi, Bylo
jí najednou s podivením, že jí nepichází
v ústrety. Co asi dlá? . , . Snad by se mu

bylo nepihodilo nco zlého ? . . . Dost možná ! .

.

Kdo ví, ncvyhnal-li ho na Blata strach, aby
mu voda neodnesla jeho sádky ... V hlav
se jí zavíilo, srdce se sevelo . . .

Došla mostu. Div jeíce, valily se vody
pod klenutým obloukem, narážejíce vztekle na
zdivo. Obrácena \- levou stranu, k \ýchodu,
kde rozprostírala se Blata, dívala se chvílí za
tmito rmutnými, rozpnnými, rychle uhán-
jícími vodami, jež, pekonavše úžmu, do níž

píroda a dílo lidských rukou je vtsnaly na
tchto místech, hned pod mostem zase v ší
se rozlévaly, v jakýs chobot velikého jezera,

jehož hladinu už vidt nemohla: zastíraly ji

tytéž mlhy, které zahalovaly veškeren obzor . . .

Pešla pes most, do vesnice vkroila. Ticho,

mrtvo tu jako v Novém Sedle; deštík padal

neustále, drobn ale hust, jako by všecek
vzduch se byl promnil v srážející se vodní

páry; kostelík jako omšený, na pólo zastený,
se stech statk, chalup i domk, pokud byly

kryté taškami, stékaly vezde praménky vody,

které se sbíhaly v celé soustavy brunátných
kaluží; kde stechy byly doškové, vypadaly,

jako by hnily, a mech a býlí, jež z nich vy-

rstalo, bujn se zelenaly, nebo vody smyly
dkladn nasazený na nich blavý silniný

prach. Vn píbytk nikdo se neukázal. Nikým
nepotkána, nikým neoslovena octla ze zase

venku mezi polními lány, jež po obou stranách

vroubily silnici.

Na silnici samé bylo bláta pomrn málo,

aspo nohy se neboily a lehce se jí šlo. Už
byla blízko rodné ddiny, za dvacet minut
tam mohla dojít. Pidala kroku, skoro do bhu
se dala, jako by se dokat nemohla návratu

a pece vdla, že neeká ji radostné shle-

dání . . . ale . . . snad pece, snad už se vrá-

til Václav, snad otec, jenž dojista záhy ráno

se odebral na Hlubokou, již ho pivedl ; snad
Vojta jej vysvobodil ze spár tajemné, píšerné
moci, jíž se jí zdály všecky úady i s výkon-
nými jejich ogány. Co živa byla, nepemýšlela
o povaze, psobení, úelech a dosahu úad,
toliko instinktivn brala z nich utajenou hrzu,
majíc za to, že byly ustanoveny njakou ješt
vyšší, nedohlednou, nevyzpytatelnou mocí na
postrach obyejným lidem. Kdykoli slyšela,

že nkdo jim ušel, by i zjevný zloinec to

byl, radovala se z toho a sympatisovala

s ním . . . Kdyby tak \'ojta vyzrál na n ! . .

.

vru hrdou by byla na nho, bohatýrem by
byl v jejích oích, bohatýrem vtším, silnjším

toho, kdo zvítzil nad zlou saní, nad drakem
pohádek . . .

Odboila v levo od silnice, na vozovou
cestu, vedoucí k Plástovícm. Za deset minut
tam mohla dobhnout. Úvozovitá cesta se

mírn kloní do mlké úžlabiny, na jejímž dn
probíhá strouha, v níž z jara, když snhy tají,
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a po deštích se sbírá voda, která v lét a za

delšího sucha skoro úpln vysýchá, zanechá-

vajíc pouze adu mezi sebou jedva souvisících

bahnem vyplnných loká a louží, jimiž vozy
projíždjí bez jakýchkoli obtíží a jež i pším
lze tu peskoiti onde pejíti po vtších, na-

schvál tu naházených, do póla z vody nebo
z bahna vynívajících kamenech.

Apolena došla této strouhy, o níž se zmínil

již její strýc ve Zbudov. Ani pomyšlení, aby
se pokusila peskoit nebo pejit nehybnou
kalnou hladinu žlutohndé, stavící se vody,

ti, tyi metiy široké. Dívka stanula, došedši

kraje. Zdálo se jí, že tyto vody naprosto ne-

prhledné, s polí spláknutým rmutem jako

škraloupem pokryté, z nichž jen tu a tam vy-

rstaly trsy tvrdého síti, jsou ošemetn hlu-

boké a že dno jejich není nic než ídké bahno,

do nhož by se celá propadla. Pebíhala
v právo v levo, hledajíc místa, kde by snad
pece se pebrodila; avšak strouha, snad zby-
tek nkdejší stoky, pivádjící vody z potoka
do Volešku, kivolace se vinoucí mezi dvma
nízkýma svahy, byla všude skoro stejn široká

a na pohled také stejn hluboká a podobala
se úzkému chobotu, z tohoto rybníka vybí-

hajícímu.

Dívka, rozilujíc se z této nenadálé pekážky,
div do pláe se nedala; ohlížela se po njaké
houštin, aby z ni urvala prut, jímž by bylo

lze zkoušeti hloubku vody. Nebylo tu houštin,

nic než pomrn nízké sítí, aspo po stran,
kde ona se nalézala.

Po njakém váháni se odhodlala pebroditi
pes všecky možné úklady bahnitého dna.
Vyhrnula sukn až pes kolena, usedla na
behu, ponoila opatrn naped pravou, pak
také levou nohu do vody, naež, znamenajíc,
že voda pi behu je mlká, na nohy skoila.
Dno bylo kluzké jako mýdlo, ale bahno se

neboilo. Krek za krkem šourala se vped,
opatrn hmatajíc nohama. Pojednou se jí po-
dobalo, že dno se náhle sklání, bylo jí, jako
by stála na slizké šikmé ploše, po níž ji strhne
jakás píšerná, neodolatelná sila. Zavrávorala,

zakymácela se ; levá ruka pevn sevela sukn,
jež keovit držela, pravá máchnula do prázd-
ného vzduchu, hledajíc man pedmt, o njž
by se zachytila; z hrdla se vydral pronikavý
výkik. Byla by upadla do pedu, kdyby ná-

hodou nohy se nebyly zachytily o njaký trs

vodních travin, pod rmutnou hladinou skrytý.

Skoila na zpt, z vody vybedla; všecka se

chvjíc leknutím a hrzou, spustila sukn,
rukama zalomila.

>Pomoz mi. Bože! všickni svatí pi mné
stjte!' zalkala.

V tom nkdo od zadu ji uchopil za rameno,
svalnaté rám se položilo na její plece.

»Och ty bláhová!* ozval se úsméšn, tém
posupn Vojtv hlas pi jejím uchu, "eho
ses bála.' Zcela dobe bys byla pešla, ani

lem sukní bys byla nesmoila!*
Zavíilo sejí v hlav samou radostí, v slzách

se usmívala, ramenem jeho šiji ovinula.

»Bu pochválen Pánbh, který t poslal,*

zašeptaly rty.

>Je k smíchu, že se bojíš,' jal se ji kárat,

»taková kurážná holka ! Kdyby to byl Václav,

nedivil bych se, ale ty, jdižižl*

Pustil ji, poodstoupil.

»Ach, Vojto, bylo mi, jako bych se ítila do

bezedné propasti . . .«

Dal se znovu do posupného smíchu.

»Však odvykneš takovým hloupým stra-

chm,* pravil; »penesl bych t na zádech,

ale neuiním toho, proto že chci, abys trochu

zonaila. Vykasej se, podej mi ruku a poj!*
Nerozpakovala se, neváhala ; všechen strach

s ní spadl jakoby kouzlem ; po jeho boku

i pes moe by se byla pustila.

»Výš se vyhrni! pes kolena ješt!* velel.

Uposlechla bez okolk, ni v nejmenším ne-

dávajíc na jevo, že by se ped nim stydla,

nedbajíc jeho vyteštných zrak, jež hltav

spoívaly na obnažených jejích bílých nohách.

Zachytila se za jeho rameno a vydala se s ním

pevným, jistým krokem.

Za málo vtein vystoupili spolen na pro-

tjší beh rmutné zátoky, které se tolik byla

dsila. Spustila sukn, objala také druhou,

nyní volnou rukou jeho rameno, usmála se

jakýms vroucím, vdným úsmvem.

.Dkuju ti, Vojto!* zašeptala.

oJaképak dkování?* odpovdl hrd; vždy
vidíš, že bys to byla samotná taky dokázala.

Teba jen trošky kuráže. Vidíš, já jsem byl

dnes asn ráno u samého potoka, celými

Blaty jsem se probrodil. Chtl jsem se pe-

svdit, neodnesla-li mi voda moje sádky.*

Zarazila ji tahle e. O svých sádkách mlu-

vil; že by pro Václava byl podnikl jediného

kroku, o tom se slovem nezmínil. Chtla se

ho tázat po bratrovi, ale slovo uvázlo na rtech.

A on svou dále: (Pokraování.)
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f>;

z DRUHÉHO KONCE SVTA.
\' Los Angelos. Cil., dne 25. ledna 1906.

Irav ped chvíli sedl jsem na verand svého

bytu na Buena Vistu ve stínu palem a dívaje

se do dálky pes Los Angelos k zasnženým ho-

rám, pistihl jsem se pi myšlence z míry ošklivé.

A dlám co dlám, té myšlenky se zbavit nemohu

:

takovou zvláštní, ist lidskou radost mám, že

moji pátelé tam v Praze te mrznou, dosiávají

rýmu a kašel, nosi pezvky, touží po jae a po

let, zatím co já tady sedám v letním odvu na

verand, jsem rád, že jsem v stinu, žízniv vde-

chuji vni rží a fialek, osvžuji se pohledem na

zele na všech stranách jen rozkyplou, a jako

pikuskem pochutnávám si as od asu na kmitnutí

oka k snhu horských temen, svírajících etzem
veškeren obzor, istý, modrý, možno-li, ješt blan-

kytnjší, než jaký mžete vidt v Itálii . . .

Opakuji: je to velmi ošklivé ode mn, ale ne-

mohu si pomoci. S tím pocitem psal jsem i datum

:

a pak na hlas ta si to datum a zvláštní draz
klada na slovo »leden«, na okamžik jsem se

zadíval do oteveného okna, u nhož sedím jen

Jan Havlasa u moe.

tak ve vest a jímž dívají se mi do pokoje

usmvavé palmy. Myslím, že jsem se na n
usmál ; zpátelili jsme se hned prvního dne, a dnes

pipadáme si jako staí známí . . .

Dovedu si to tak dobe pedstavit, jak vám je

tam v Praze a vbec všude, kde palmy pstují

ve sklenících, — ty palmy, na nž se tak uctiv

v Praze díváme, zatím co tady i ten nejposlednjší

pes nemá k nim ani nejmenší vážnosti. Když ped
msícem jel jsem Nevadou, byl jsem zimní eské
nálad daleko blíže, než jsem nyní; pustiny ležely

na obzoru leskné a smutné, zavaleny ohromnými
závjemi snhu

;
jen nkolik msteek jsme minuli

za celou tu jízdu Nevadou; a když jsem se díval

oknem na nkolik bud, jimž se tam íká msteko,
. . . na nkolik tch bud, ponoených ve sníh, —
— vzpomínal jsem na domov bez té ošklivé my-

šlénky, jíž se dnes marn bráním. Ješt severní

Califormií, onmi horami, o nichž psal Bret Harte,

šlo to snhem; o ti dny pozdji dokonce závje

zastavily tam cestu vlakm a boue zpetrhaly

i telegrafní spojení. Ale pt minut stailo, a z Cape

Horn, kde nieho nebylo vidt, než blobu, náš

vlak ocitl se mezi palmami, v zeleni, ve vni
kvt, v lahodném teplém ovzduší, mezi zra-

jícími pomerani . . .

Bylo to jako v pohádce; a zárove s tou

zmnou pocítil jsem cosi, s im setkáváme se

též v pohádkách, ale jen u tch zlých princii,

macech a arodjnic: škodolibou radost jsem

pocítil, že jsem v teple, zatím co vy budete

míti sníh, ervené nosy, umrzlé uši — —
Od té doby ten pocit mne provází stále;

na to zapírat? Po San Francisku i jeho

okolí jsem se s ním toulal, na Nový
rok jsem si uvdomil tu rozkoš nejintensiv-

nji, — — po Korbelov vinici sedmdesát

mil severn od Francisca, i nyní po Los

Angelos a okolních mstech i pi Tichém

Oceánu — —
A konen : ruku na srdce I Ubránili byste

se vy tomu pocitu, kdybyste te se mnou
mohli sejít do naší zahrady mezi kaktusy

a palmy? A zpod tch palem kdybyste vidli

sníh na vrcholcích hor? Kdybyste, kam se
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podíváte, kvty a zele mli na oích, vni cítili,

nad kvtinami se tepetající koMbíky pozorovali,

— — kdybyste mohli zrakm dáti se pást na nž-
ných tvarech palem, nám pece jen nezvyklých

v takovém množství?

Ano, ty palmy! Mám je z míry rád. A štíhlé

a na vrcholu ve spoustu vjí rozepýené, a ne-

smírn objemné a nízko nad zemí rozkládající se ne-

setnými, dlouhými, temn zelenými, ladné prohnu-

tými listy, jež pipomínají svým tvarem ptaí péra, a
nízké, a vysoké,— mám je vždy rád a tak je mi milo

pod nimi posedt. Je nco elej^antního a svdného
v jejích obrysech; mezi jinými stromy pipadají mi

jako krásné ženy zahrávající si svými lísmvy mezi

jeptiškami a ženami, jež bojí se pozvednouti oí
od zem; nkterá z palem, jež má kolem bok
ovinuta erven hndá, jemná vlákna, pipomíná
mi obrazy orientálních odalisk, vztahujících obna-

žená ramena vstíc svému pánu a lákajících ho ve

své náruí . . . Zajdte si se mnou do nkterého

parku, na nkterou piazzu, kde jsou takka celé

hájeky palem, ... a pak mi povzte, není-li hodný
kus kouzla ve chvilce posezeni pod jejich lahodným
stínem. A ješt i usýchající palmy zachovávají si

svou nhu a dstojnost ; není v nich obvyklého

onoho smutku a tesknoty, jaké vidíváte pi jiných

stromech odumírajících životu, a palma, žloutne li

její listí od spoda až po vrcholek, odumírá životu

nadobro a navždy I vypadají takové nešistnice jako

svržené a vypovzené královny nebo jako stárnoucí

žena polosvta, dosud krásná i pod šedivícimi vlasy

a pod piznaky smrtelné choroby — —
Už pro ty palmy se mi líbilo San Francisco a

líbí tím více jižní Kalifornie. Ale je tu ješt jedna

vc, kterou byste mi mohli závidt ; moe — —
Tiché Moe — —
Z Los .'\ngelos není k nmu daleko; sednete na

elektrickou dráhu a než se rozkoukáte po krajin,

jste u moi^e. A u I.ong Beach, a u Santa

Monica nebo kdekoli jinde, to moe je vždy

krásné a vždy nové . . . eeno a k behu
hnáno vichrem nebo mírn se vlníc a jemn
dorážejíc na pobežní písiny jako nžný mi-

lenec, to moe vždy skytá nejmilejší zábavy.

Staí jen sednout si nebo lehnout na beh,

dívat se v dálku, kde silhouettami vystupují

obrysy ostrova Santa Cataliny, naslouchati

tomu vnému hukotu a pozorovati racky,

hrající si s píbojem vln, lan se vrhající na

vyhozenou koist, pobíhající pískem i pole-

tující nad moem — — Za chvíli všechny

vaše smysly jsou jako uspány, opojeny,

zklidnny — —
Nkdy je na pobeží dost živo; na Long

Beach mžete i mezi týdnem se pobavit ped-
jíždjícími se automobily, jež nkdy v zápalu

idiov div že nezajedou do moe, jak už to

vodou zpod kol stíká ; a v nedli nemže
být živji, než je mezi Santa Monicou, Oceán

Parkem a \'enice . . .

Obrázek z Kalifornie.

Zarážíte se nad slovem Venice ? .\nebo nad

jménem Napess, jež našli byste na nejnovjších

mapách bliže Long Beach?

Ano, Benátky a Neapol si tady staví americká

podnikavosl, aby jen tím více lidí nalákala do Los

Angelos a jeho pímoských »pedmstí<'. Všechno

je posud v zaátcích, ale už nyní Venice vytahá

dost dollar každé nedle lidem z kapsy. Stojí už

piazza di San Marce, dosti šastn nápodobená, jsou

už kanály a nesetné mosty nad nimi, jest zem
rozdlena v »loty« a dokonce již všude chodníky,

ile se staví, ... a za nkolik let bude tu o attrakci

vice — —
Když jste se nasytili ruchu v »Benátkách < nebo

Cbrázek z Kalifornie.
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Z ESKÉHO ŽIVOTA.

v severní Kalifornii.

u Oceán Parku, zajdte si zas trochu stranou lidí

pohovoit si s moem. Pozorujte racky, kteí nkolik

krok od vás pobíhají, na pólo ochoeni, jakoby vdli,

že je chrání písné zákazy, — pozorujte hejna

kachen nedaleko od behu se asem vznášející v ce-

lých mranech, — bavte se onou hrou barev, již

vzncují ve vlnách slunení paprsky a . . . a . . .

Nu, nic plátno : a radost budete mít, že je leden

a že vám jest u moe tak teplo, zatím co vaši

pátelé se brodí snhem. Ze samé radosti dáte si

teba tolik práce, jako já jsem si dal, abyste vryli

do písku pozdrav tm ubohým, trpícím rýmou, a

pak to ofotografujeté . . .

Ale pro pána krále: te mne napadá, že jsem

nedávno cosi etl v novinách, že tam máte dosud dosti

teplo a snad že ani sníh ješt nenapadl. A to by

mne mrzelo : já tak rád nkoho dopálím, a takto

by mi sklaplo . . . Máte- li tam teplo, pro všechno,

co je vám drahé, nepište mi o tom nikdo a neberte

mi mou illusi, ty palmy jsou stokráte hezí, ta

vn stokrát opojnjší, to moe stokráte snivjší

a vzduch stokráte lahodnjší, mrznou-li vám nosy

a zebeli vás do uši. A máte-li rýmu, kýcháte li,

jste-li zastuzeni, zebe-li vás v nohou, trápí-li vás

>revma«, dopaluji-li vás mrazy a je-li drahé uhlí,

prosím vás, v takových okamžicích, kdy okoušíte

pvab zimy, vzpomete si, že odkudsi z druhého,

teplejšího konce svta vám nejupímnjší soustrast

posílá lovk, jenž s vámi cítí a jenž peje páte-

lm jen toho nejlepšího. Jan Havlasa.

• Slovanský postup. Anketa Máje. Všickni

Slované v íši neseme tžce stísnnost svého po-

mru, všichni mluvíme o svcm podruží kulturním,

všickni se navzájem co chvíli ujišujeme o svých

spolených zájmech, které nám ukládají spo-

lený postup, ale stále se nikde nic nepodniká,

aby ta »spol€nost zájm* byla jednou náležit

ujasnna a formulována!
O pstni jakých takých »slovanských styk*

není dnes už nouze. Vyskytují se ve všech oborech,

poádají se výlety, návštvy, sjezdy, ba i praktické

úspchy zcela slušné už se zaznamenávají v rz-
ných oborech, náš obchod, prmysl, naše hospo-

dáství i penžnictví mají už své slovanské rubriky.

Také literatury a umní drobných slovanských

celk se iní. Pekládá se dost na vzájem, divadla

pstuji jistou vzájemnost, máme celé expositury

herecké v Lublani, v Záhebe, výstavky umlecké
se poádají etc. Ale to vše má ráz a povahu iré

nahodilosti, je ojedinlé, nesouvislé a ve své

nesoustavnosti malomocné. Ze všeho je zejmo

:

nevíme o sob, naše drobné kulturní celky
jsou sob cizí, nedovedly dosud najíti cestu

a zmocniti se prostedk, aby utvoily velkou, sil-

nou, sebevdomou jednotu a zabezpeily tak

zdar svých spolených zájm.
Jisto je: bud njaké spolené zájmy mezi

námi jsou anebo nejsou. Teba to jednou sta-

novit, rozhodnout, vyjasnit, aby nebylo pochyb-

ností.

Najde-li se, že urité spolené zájmy skuten
existují, pak je nemén jista druhá vc: spolené

zájmy teba spolen hájit a to nelze bez spole-

ného postupu a na základ spoleného programu.

Zde teba opatit svtlo, aby zjednána byla

pítrž dosavadnímu diletantismu ve vcech nejšir-

šího zájmu.

Ale nelze tu picházet s návrhy a podnty jed-

nostrann formulovanými, jaksi s patra strženými.

Teba díve zabezpeit všestranný interess, vyzkou-

mat a pipravit pdu, teba zjistit, jaké tužby, jaké

idey, jaké názory pevládají, teba si uvdomit,

v em se kde navzájem pibližujeme a v em se

rozcházíme, teba na jisto postavit, v em by
bylo lze docílit shody a sjednoceni. Je zapotebí

jakési pehlídky názor.

A to je úkol Ankety Máje, jíž otvíráme sloupce

našeho listu.

Anketa naše má zpsobit, aby k otázce obrácena

byla pozornost všech, kdo jsou povoláni o ní my-

slet a se vyjádit. Anketa má umožnit jakousi

synthésu názor, která by poskytla pevný

idejný podklad k dalšímu postupu.

Zveme každého, kdo mže a chce tu

promluviti slovo, aby Ankety Máje se

súastnili, i zaponeme s uveejová-
ním projev došlých v nkterém z pí-
štích ísel letošního roníku Máje.
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-^ Božena Pavlíkova- Jahnová. Ve tvrtek dne

1. bezna t. r. dokonala život ve svém byt na

Riegrov nábeží v Praze ušlechtilá a vzácná žena

eská, pani Božena Pavlíková, vdova po inženýru

a staviteli v Pardubicích, sestra prof. eské techniky

v Brn dr. Jar. J. Jahna a inž. Jiljího B. Jahna.

Byla dstojnou dcerou znamenitého svélio otce,

spisovatele a nkdejšího iditele pardubické reálky

a pozdji dívího gymnasia Minervina, zvnlého
Jiljího V. Jahna, o nmž patriarcha náš dr. Fr. L.

Rieger ekl, že byl z nejušlechtilejších vlastenc

eského národa. Osud zesnulou pronásledoval kru-

tými, bezohlednými ranami. Záhy ovdovúla a když

brzy na to Morana urvala jí jediného synáka, hle-

dala a našla útchy v inech, jež jméno zesnulé

adí k nejlepším naším ženám. Tichý, milý její zjev,

ušlechtilá skromnost a veliké zaníceni pro vše dobré

a krásné — to jsou hlavni rysy povahy zesnulé

dámy. Pihlásila se vždy sama, nevolána a nevybi-

zena všude tam, kde bylo zapotebí úinné pomoci

slovem i skutkem.

Ztrácíme jejím úmrtím horlivou a nadšenou po-

dílnici našeho svépomocného družstva. Když jsme

ped pti lety uvedli náš podnik v život, byla ze-

snulá pani Božena I'avlíkova první, jež podepela

nás vydatnou hmotnou oporou. Ale tím není ješt

vše eeno . . . paní Pavlíková projevila k našemu

podniku ješt jiný, mnohem cennjší zájem. Každou

chvíli objevila se v místnostech našeho zá-

vodu a sledovala všechny naše projevy, každou

edici s tak vzácným pochopením, že asto a asto

hovoeno o sympatických jejích návštvách v na-

šich schzích. Bylo to nco nového, nco nebý-

valého, tak že všichni lenové správního výboru

zatoužili po tom, aby nadšenou píznivkyni litera-

tury a umní osobn poznali a mohli jí projeviti

svj velý, nelíený dík. Nechybla ani na jediné

naší valné hromad. Njaký den ped prvním našim

výroním shromáždním oznámila, že súastni se

naší valné hromady, ponvadž by ráda z jejího

prbhu seznala, jak závod prospívá a jak se mu
daí. A pišla skuten a píkladu jejího bylo v ná-

sledujících valných hromadách hojn následováno

. . . raše podílnice objevují se od té doby pi ve-

ejných našich schzích a není ani teba pipomínat,

že dodává jim toto úastenství zvláštního, milého

rázu.

• Národní Listy* ve velém nekrologu napsaly

o zesnulé mezi jiným tato slova: ^Její horlivost

a ušlechtilá snaha pi rozmanitých umleckých a

dobroinných zízeních byla píkladná a vzbuzovala

všeobecný obdiv i nelíené uznání. « My, kteí

jsme byli její vzácnou pozorností v tak neobyejné

míe poctni a potšeni, zaznamenáváme tchto

nkolik neznámých podrobností ze života zesnulé

jako doklad krásných, ušlechtilých jejích snah

a skutk. etni pátelé naši zachovají zesnulé paní

Božen Pavlíkové-Jahnové vdnou, nehynoucí

vzpomínku. A.

=-^ Démon, dramatická báse F. ,\'. Svobody,

pedvádí v novém rouše starou úinnou hru, zkro-

cení ženy, v tomto pípad nikoli zlé, nýbrž záletné

a tím ovšem nebezpenjší. Hrdinka posledního

dramatu Svobodova je ovšem spíše koketou než

démonem. Je to baronka pvabného, exotického

zevnjšku, které by znamenit padl cikánský kroj

se zlatými penízky. Slyšíme o ní, že se toulá asto

po kraji a že tuze ráda prodlévá v aleji. Mladý student

stal se první obtí záletných jejích choutek. Zastelí

se v aleji práv ve chvíli, kdy baronka vyšla si

na lov. Idyllické ovzduší letního sídla perváno tu

zákulisním výjevem, jenž má v pední ad za

úkol, dokumentovati démonickou, niivou silu ba-

roninu.

Každý sebevrah je lovk nenormální. Student

sice v plamenné apostrofé naznauje, že zlomí její

sílu, ale uiní nco docela jiného. Pravdu ml
ovšem potom malí Doubrava, že smrt studentova

nemže dojati tak, jak by za jiných okolností do-

jímala. Nezdá se nám ani to být píliš pravd-

podobné, že by se baronka nedovdla, že se

nkolik krokv od ní zastelil mladý muž. Taková

náhlá tragedie vyvolá pece v kraji ohromné vzru-

šení. Bylo by bývalo docela pípadno, kdyby rozruch,

výstelem zpsobený, byl aspo njak naznaen.

Jedna obf padla, druhá je na obzoru. Baronka

vybrala si ke své he malíe Doubravu. Pkn ji

autor s ním svedl dohromady. Baronka zatouží po

tom, aby ji pražský mistr portrétoval. Druhé jed-

nání, v nmž autor skuten roztomilým zpsobem
líí, jak baronka na malíe poliuje a jak on zvolna,

ale jist zamotává se do hebounkého pediva, je

nejlepším a nejcennjším. Rovnocenné bylo by i jed-

nání následující, kdyby se tu baronka byla nezvrhla

v ženu, jež píliš okat nastražuje nové sít. S ma-

líem už je hotova . . . dosáhla toho, po em toužila.

Vidla ho u svých nohou, podmanila si ho a pestal

už ji zajímat. Mlaouký hošíek, jenž nesmle a

naivn po ni touží, stal se sokem a ml býti ná-

stupcem Doubravovým.

Ale tu baronka po prvé pohoela. Mladíek jí

zkrátka dá na jevo, že už moc jejího kouzla na

nho nepsobí. Zdá se, že vystízlivní jinochovo

je píliš náhlé. Diváku se ovšem toto odbytí svdné

ženy zamlouvá. Jedno kídlo démonovo je tedy

pipáleno. Ješt he než ubohý jeho pedchdce

by byl dopadl malí, kdyby ho byla ped neped-

loženým, násilným skutkem neuchránila holika,

již horoucí láska k malíi pivábila do bezového

hájeku v pravou chvíli.

Baronka opouští sice hájeek tlesn zdráva, ne-

dotknuta, ale moráln poražen.",. Premiéra mla
obvyklý, slavnostní ráz a panu autorovi prokázány

pocty lichotivé.

Sehráno bylo drama velmi dobe. Vynikla zejména

pí. Kvapilová (baronka) a p. Vojan (malí Doubrava),

který byl vyvoláván potleskem zvlášt hluným.
—11—
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O Odkaz Máji. Pani Aug. Špu láková, vdova

po c. k. vrch. berním inspektoru v Plzni, vzpo-

menula v poslední vli své na eské spisovatelstvo.

Odkázala spolku Máji SOO K.

-^ »Máj< v Plzni. Po delši pestávce vyjel si

»Máj« zase do eského kraje, tentokráte do král.

msta Plzn, které slyne krom všech jiných ped-
ností zejména osvdenou pohostinnosti, na niž

stále vzpomínají všichni úastníci sjezdu slovan-

ských noviná ped temi lety. Také tentokráte

pati zásluha sympatickému a ipernému sdružení

plzeiiských noviná, že v sobotu dne 3. bezna
naplnilo nejlepší obecenstvo, jaké Plze zná, nád-

herný velký sál Mšanské Besedy, aby pítomno
bylo velké akademii, jejíž hlavními body byla

Vrchlického pednáška a Stechova recitace.

Pedseda »Máje« Jaroslav V^rchlický s milou

svou ochotou a neúnavnou horlivostí promluvil

k vyprodanému domu o poesii Jana Nerudy
tím svým neodolatelným, prostým, a pece tak jí-

mavým hovorem, a vystihl nevyrovnatelným zp-
sobem povahu, význam a hodnotu Nerudovy kla-

sické poesie, vyzdvihuje zejména její svéráz a hloubku,

její eskost a vlasteneckost. .Vení divu, že Vrch-

lický byl odmnn projevy nadšení a dík, jež ne-

mly konce a podobaly se boui. Nemenší úspch
ml i len výboru »Máje« Václav Stech, který

peetl svou novou humoresku »Silný lo-
vk*, která uchvátila zahoklým humorem Ste-

chovy satiry, tím bitím, že v práci té jde

o výitku, že naši lidé mají asto více smyslu pro

vše jiné než pro díla a osoby umlc a literát.

Zdobou veera byly dokonalé výkony roztomilé

a mladistvé koloraturní pvkyn Národního divadla

pí. G o r I i c h o v y, která svým rozkošným a jemným
umním stala se rázem milákem plzeského obe-

censtva — a pednesy pveckého sdružení Plze-
ského »Smetana«, které znovu dokázalo, že nemá
soupee ve svém umní a že ovšem snadno vít-

zilo i na horké pd mezinárodních závod. —
Akademii, jakou Plze sotva pamatuje, pítomen

byl mimo jiné hodnostáe p. Dr. Peták a

Vrchlického pišel si poslechnout i vynikající

poslanec p. Fr. Schwarz, a dosud není zcela

zotaven ze své choroby. Po akademii uspoádán
v lidovém sále M, Besedy intimní veírek, tak

srdený a veselý, že jenom nutný odjezd ped-
sedy »Máje« pipomnl nám blížící se jitro.

Zejména milým naším spoleníkem vedle ochot-

ných plzeských soudruh-noviná byl spisovatel

p. K. Kl o s t e r m a n n, autor našeho románu
»Mlhy na Blatech*, se svými damami, kypící své-

rázným humorem i radostí nad zdarem návštvy
»Máje« v Plzni. V nedli dopoledne odebrali se

lenové »Máje« v prvodu svých pátel do mšf.
pivovaru, kde laskavými prvodci byli nám lenové
správní rady p. cis. rada Buriánek a m. radní

p. Doubek.
Po prohlídce podán úastníkm v slavnostní

zasedací síni správní rady Mst. pivovaru bohatý

lunch a zlatožlutý výrobek Mš. pivovaru. Pi této

píležitosti dal výraz obdivu nad velkostí svtového
závodu, vdnosti nad srdeným pohostinstvím

správní rady, radosti nad velkolepým vzrstem msta
Plzn, jehož mstská rada pevzala protektorát slav-

nosti, vdnosti nad skvlým pijetím zástupc spiso-

vatelstva jménem »Máje« spisovatel M. Fuík. Od-
poledne navštívili nkteí lenové »Máje« pedstavení

v novém divadle a znovu pesvdili se o zdatnosti

druhé velké eské scény. Po té nastoupen návrat ku

Praze . . .

Zájezd Plzeský zapíše si »Máj< mezi nejzdailejší

výlety svoje do eských mst, kde vždycky našel

tolik lásky a pochopení. Opakujeme tu znovu, za
prosil eník »Máje« pi loueni s Plzní: aby lásku

a píchylnost, již projevili Plzeští eským spiso-

vatelm, vnovali pedevším a trvale eské
knize . . .

O uspoádáni slavnosti má vedle plzeského

sdružení noviná — z nichž zejména milí pátelé

Máje Jonáš, Nebeský a Schiebl zapsali se

nám v srdce velikou zásluhu — neúnavná a roz-

tomilá jednatelka Máje, pí. Porto v a, cho knih-

tiskae. Z len Máje úastnili se krom pedsedy
Jar. Vrchlického a V. Stecha: K. Jonáš,
Dr. J. Bo ecký, K. Rožek, M. Fuik a J.

Skarlandt. —nk

O Dramatická cena. Pan Alois Bureš, ná-

mstek starostv na Kr. Vinohradech, chce zabez-

peiti novému divadlu tohoto msta pvodní hru

celoveerní. Vnoval tedy 1000 K v ušlechtilé své

snaze na cenu. Práce nutno zadati do 31. bezna
píštího roku. Pejeme, aby o tuto poctu ucházelo

se hojn dobrých prací, aby o nich rozhodovala

porota spravedlivá, a aby divadlo bylo prací cenou

poctnou skuten obohaceno.
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Parallela.

^ž íman porážel, pak sevean vztek

po horské Khaetii ten malý nárdek,
jenž posud v nkolik se tésná údolí.

Tam v ložích skalnatj'ch vod šumem hlaholí

Rýn mladý, k pedu dští své proudy boulivé,

jimž otcem ledovec ve výší hrozivé.

Sem národ zašel až ped slotou as všech,

by sídla postavil nad moál, sráz a mech.
Do oken nizoukých pod erným trámovím
se limba naklání svým tžkým vtvovím,
sníh v zim zachytá nad jasem z drobných skel

se tiše kladoucím ven pes závjí bl.

Když patil jsem v ten kraj, mn nehovorný
muž.

jenž zájem cizince v mých oích dlouho už
byl nm sledoval, dl miv prstem tam,

kde tulila se ves ke skalním hlubinám :

Nad onu vísku, hle, se skála pekláni

;

už mnoho zasutých jest dom pod strání,

vždy s táním na jae se zítí hory díl,

až víska zajde tak i lovk, jenž v ní žil.

Já spatil ssutíny a prorvy ve skále,

i to Jsem znamenal, že vskutku na mále,

bj' stna ohromná od oblak hmla níž

na domky titrné, na vže tpytný kíž,

na celou životem zde vroucí ddinu,
zkad buel skot a kouí" se zvedal z komín.

Dím : Pro pak nevyjde lid z dsných konin tch,
kde není možno už mít úsmv na ústech?
A hortil vydechl: Svj neopustí dm!
To vykl hrd tak, ba vzdor svým vnutil rtm.

Ten dojem rozechvl vše hloubky v duchu
mém

a dne pak nebylo, bych zajat tímto snem,
zda skalní kolos tam se zatím neskácel,

se duchem úzkostným v ty kraje nevracel.

A zel jsem sedláky, jak sekou po lukách :

jak jinde klidný též jest jejich ruky vzmach,
jen málomluvni jsou jak ten, kdo hotov jest

sám spíše naslouchat_, an oekává zvst.
A vidím ženy ty, jež jako jinde kdes
též své si pracují tak zítra jako dnes,

však zvykem od práce se nkdy zvedají,

by oknem pohlédly, a jen jak potají,

na skálu nad nimi, jak tvar má rozklaný,

a v strži klidn zda spí všecky balvany.

A sním též o dtech, jak zvláštním slovem
svým.

jež zatarasilo se jen tím pohoím
ped emi Evropy, si šepcí tajemn
na ssutinách, jež kol se drží vzájemn,
tch jména, kdož se v nich bez pohbu skrj'vají

a, hrom kdy krajem ve, na živé kývají.

A pece rody ty svj neopustí práh,

le jako protž dál se krí na horách.

Co to jsem vyprávl ve vlaku sousedu,

na eském pomezí vlak stanul k posledu,

do prostor nádražních já kvapím sestoupit.

Ký hluk zde zaslýchám, a v smsi jaký lid?

Ó rodná mluvo má, zas tebe zaslech jsem ! . .

.

Už nad pohraniním až tady kamenem ? . . .

Žal! Celý tento dav se pachtil s tlumoky:
znl k hnusu stydliv hlas muž hluboký,

a ženy slzely ; však dtem zdál se být,

jak tup zíraly, u srdcí shlazen cit.

27 4i;



ÍSLO 27. M Á J RONÍK IV.

Zkad lidé vyšli jste ? Od bujných poíí,
jež cizák skupuje, kde závod vytýí
vše init hotov jsa, by ovlád nový ráj.

.A kam to jdete tak? Ten v Rus, ti na Dunaj,
ba ti tam za moe do cizí koniny
pry, jenom když jdou pry ze zhoklé otiny

!

Zdaž, bdná vlasti má, se s výšin kácí v dol

nad tebou nebe již, že hbit všade kol
pry lid tvj pospíchá se v službu dávaje,
kde neekají jej, že touží do kraje,
jejž nedobude si, kde bude krvácet
ne pro svj vlastní lán, pro ženu, dtí kvt,
le žena, dít. on pro statek cizáka,
jenž nezná jeho e, se štítí nuzáka?

Ó kdybys tvrdší chléb, jejž jídat budeš tam,

v svém dom uml jist a zachoval si plam
cti, která jedna jen je v svt širokém,

a kterou odkládáš, když volíš cizí zem,
co rodná pda tvá tvou krví zkypená
tvým vrahm k užitku se ladn zelená,

za špatnou veselost i pro lenosti ved
tak levn vydána, jak nekoupí se zpt

!

() pýcho horala, jenž vzdor svým vnutil rtm,
když pevnost naznail svj neopouštt dm

!

A on má chudý kraj, kraj hrzy v chladu skal,

my zase žírný luh až v zele chlum v dál,

my všecko bohatství ve starém dom svém

!

Kdo však se hroutí zde? Jen mv. ne naše zem.

KAREL KLOSTERMANN:

Mlhy na Blatech.
Román.

(Pokraováni.)

sádkám jsem se ne-

dostal, akoli o mí-

stech jsem nebyl v po-

chybnosti. Proud je

v potoce takový, že by
m byl strhl. Bh ví

kam. Teba pokat, až

voda trochu opadne,
pak se pesvdím.
Snad ty klece pece vy-

drželj' náraz proudu ; byl by to malér, kdyby
mí to všecko bylo odplovalo. Co se lovk
nade, než si tch pár kluk opatí - a pak,

aby to bylo pry!«
Odmlel se; jeho zraky zatékaly s plachým,

starostlivým výrazem ve stranu Blat. Nepro-

nikly ovšem hustým závojem mlh a nízkých

mrak, jež zastíraly všecek kraj. Ubohá dívka

bojovala s pláem, oekávajíc s krutým na-

pjetím, že promluví o osudu Václavov, sama
však tázat se neodvážila. Zpozoroval patrn
její neklid, nebo pojednou pravil:

^Mn se zdá, že nabíráš ! To by bylo hloupé !

— Bojíš se snad dom? máš strach, že paní-

máma se bude vadit? — Ani jí nenapadne, ti

povídám ! — Byla ráda a dkuje Pánubohu,
že ses uchýlila k báb do Zbudova. Taky t
neeká a myslí, že tam pobudeš dva nebo
ti dni, až bude po velké vod. Já jsem neí-

kal nic, ale vdl jsem, že tam nevydržíš a

že se vrátíš, i kudy pjdeš. Dá pece rozum,
žes nemohla se vydat rovnou cestou zatope-

nými Blaty. .Sel jsem ti naproti a vidl jsem

t, jak jsi šla skrze .Selce, ale ustoupil jsem
stranou, aby m lidé s tebou nevidli, a teprv,

když jsi minula, jsem se za tebou vydal. Bylo

t mi líto, že máš jít samotná a byl bych šel

dál, kdybys byla nepicházela. Musel jsem se

zdržet u Železného, který odejel do Vodan —
všaks ho potkala. Cekal na mne, že mu pi-

nesu njaké ryby a nco zve Ryb jsem mu
ovšem dodat nemohl, ale dva zajíky jsem
mu piinesl, vybral jsem je z ok dnes v noci,

za nejvtšího lijáku. Hlupák pacholek myslel,

že spím — ekl mi dnes ráno, že v noci ke

mn mluvil a divil se, že mu neodpovídám —
a já jsem zatím byl až nkde u Výhlavi . . .«

Oekával-li s její strany njaký projev ob-

divu jeho srdnatosti a dovednosti, zmýlil se

tentokrát. Jí ubožce v hlav se víilo z kru-

tého, bolestného zklamáni. Bratr, ubohý a

nevinný, byl na Hluboké ve vzení, a ten,

k nmuž zalétaly všecky její nadje, o nmž
nepochybovala, že jediný na svt dovede

pomoci a jistojist pomže, mluvil klidn a

vesele o své noní výprav za zajíci do oka

chycenýmii! Hokost pomyšlení jí pemohla:
propukla v usedavý plá.

»Co beíš ?« osopil se na ni; »minula ses

rozumem ?«

»Ty nic neíkáš, \'ojto,« vydrala se jí e;
»ty nic neíkáš, a pece Václav . . . Václav . .

.«

»Nu, tu je toho! Václav se ješt nevrátil

z Hluboké, ale sedlák se za ním vydal, jen
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že iievirn, doj-el-li. Možná dost, že se strhala

hráz Zlivského rybníka. Pak by tam marn
chodil, musel by se vrátit a pokat. Na Vo-
máku se dát nemže, tam tudy je všecko
pod vodou.*

*.\\e. pro všemohoucího Boha, Vojto — jak

pak hii mohli zavít, když tím vším vinen

není? . . . .\ly pece víme, jak se to všecko
stalo, a my ho máme nechat v tom jeho ne-

štstí! . . . To peci není možno !«

Vojta stanul : oi jeho utkvly na ní s di-

vým, hi'Ozivým výrazem.

»Snad nemíníš íci,- pravil, »že jsem ml
pedstoupit ped onoho etníka, a íci, že jsem
já toho lumpa udeil r . . . udat mu také pí-

inu, ne? Za tak hloupého m nemj!*
»Ale, co dlat? ... co dlat ?« zaúpla divka.

»Mlet a pokat!' peal jí zlostn e. »Já

ti eknu jen tolik, že by mi teba ani nebyl

vil, ten pochop. Pšák udal, že ho uhodil

Václav, tož to byl Václav, a, kdybych ekl, že

jsem to byl já, byli bj' nás zaveli oba a konec
by byl býval, že Václava by byli pustili, protože

sedlák má peníze, a já bych tam byl zstal.

Takhle \'áclava pustí taky a na mne nikdo

nepipadne. Tomu peci rozumíš? — Tuje
toho, že si tam tvj bratr áký den posedí!

Sedli jiní taky, sedl Lo.hmont a ten je jinaký

než Václav, jemuž nad to nikdo nedokáže,

že je vinen tou vcí. Tak co ! Nech to být

a nestarej se ! To spraví tvj táta. i bysm tam chtla vidt místo Václava? Dkuji
ti! . . . .«

»Ach Vojto, mj zlatý Vojto, nehnvej se!

Možná, že jsem hloupá — ale já mám takový
strach, taková hrza na mne chodí ... Já

jsem si myslila, že pomžeš, žes už pomohl .

.

žes jim ho vyrval . . . «

Vojta se dal do posupného smíchu.

•Tohle sis myslila? Pro Boha t prosím,

ekni mi, jak jsem mu ml pomoci ?«

»Já nevím, Vojto — ale já jsem si ekla, že

ty dovedeš všecko, co chceš.

«

•Všecko taky nezmohu, ty bláhová! .Aspo
te ješt ne Pozdji snad. Ale, aby k tomu
došlo, musím se vycviit, získat moc — roz-

umíš? ... .A bylo by po moci, kdyby m
te zaveli. Nestarej se, já jim nedaruju, co

tvému bratru udlali ! Já ten úet vyrovnám

!

.Ale vyrovnám ho, až bude as. Ale nechat

se zavít, poštvat na sebe celou tu smeku
baštý, pšák, hajných, mysliveckých a et-

ník, a to jen proto, aby pustili o njaký den

díve z vzení lovka, kterého tam bez toho po-

držet nemohou, protože se jeho nevina lak jako

tak dokáže, to se mi, panenko, nevidí ! to bych
se musel leda zbláznit, ha, ha, ha!«

Pestávala plakat, jeho slova se neminula

úinkem. etl jí to z oí, pestal se smáti

;

i pohled jeho oí nebyl už daleko tak divoký.

Kráeli drahnou chvíli mlky druh podle druha.
• Slyš, .Apoleno, < ujal se pak zase slova,

mluv zcela zmnným hlasem, »tys pece
rozumná holka a dobe víš, co mám ped
sebou. -Ale nejen o mne tu bží, taky o tebe

jde. Kdybys se proekla nebo kdybych já tu

vc na sebe vzal, vyšlo by na jevo všecko.

Kde kdo by zvdl, že jsme se spolu scházeli,

žes mi došla pro ryby do Zlivi, žes za mnou
píišla na Blata a co ješt všecko ! Pomysli si,

co by ekla tvá matka! — Zkrátka, bylí bychom
všichni nešastni a ty nejvíc.

«

»Ale, Vojto, já nic neeknu, ja jsem taky

ve Zbudov nieho neekla ... a nevíš, ne-

pomyslíš si, jak mi bylo, když ten krejí pišel

s novinou. Já bez tvé vle ani nehlesnu . . .

mne jen srdce l?olí, že já jsem všeho píi-
nou . . .

"Nesmíš už na to myslet,« vpadl jí do ei,
mluv zase prudce, velitelsky; »nesmíš! —
Václav se vrátí dojista brzy, o to se postará

tvj táta. Nechci vbec, abys více o té vci
mluvila. Mn je jen líto, že jsem toho pacholka

nezabil. Dobít jsem ho ml, byl by te pokoj.*

Máchl pravicí, z oí mu vyšlehl píšerným
plamenem pohled plný záští a zloby, tak že

dívka se zachvla hrzou. Než, v následujícím

okamžiku se zase usmíval, pistoupil k ní

tsn, objal ji v pasu, k sob pivil a vášniv
se jal líbat její rty, oi, líce, krk, šíji . . .

•Nebudeš více myslet na Václava,* šeptal,

• nebudeš, vi? . . .«

Chvla se všecka hrzou i rozkoší, sted
tch širých, rovných lán obilních, v padají-

cím dešti, pod rouškou šedobílých mlh, jež

zastíraly obzor, daleký i^ blízký, i rodnou d-
dinu, jedva pt set krok vzdálenou . . .

•Nebudu, ach, Vojto — nebudu,* šeptaly

chvjící se rty.

>. . . A má budeš, celá má! .Musíš být má,

víš, emu se íká má . . .*

•Tvá budu, celá tvá . . . mj Vojto . . . kdy

budeš chtít ... ale mj smilování, mj mi-

láku . . . vždy vidíš, že dlám, co porouíš . . .

ale slituj se . . . pro Boha . . .*

Líbal ji jako šílený, obma rukama ji objal,

k sob tiskl. Nohy se jí podkosily, ztratila

vládu, byla by upadla na rozmoenou zem,

do polehlé pšenice, podle níž je vedla cesta

;

ale on ji pevn drže! ve svých ramenech a

jen líbal . . . líbal ...

». . . Už pust, pro Matku božskou . . . mj
Vojto . . . slituj se . . . abys mi neublížil . . .*

Uprosila ho zas jako v pedveer na Blatech,

v houštin u Soudného potoka. Pustil ji. jen

za rameno ji podržel, aby neupadla. Pemohl
svou divou váše, po tžkém boji zvítzil nad

sebou. Všecek se tásl, dech jeho sypl, hlas
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se v hrdle zajíkal, z oí šlehaly znojné pla-

meny.

»Dobre . . . Pustím t, .Apoleno . . . Pustím
t, abys vidla, že t . . mám rád ... že ti

nechci ublížit . . . Ten tam vera, co jsem ho
nedobil ... já blázen . . . k vli tob nedobil,

ten by t byl nepustil. Nezapome ! ten by t
byl nepustil, a já jsem té pustil, proto žesm prosila.*

Tulila se k nmu, na jeho rám se vsila.

»Mj zlatý I Mj miláku . . .«

Tu on vážn, skoro otcovsky:

»Nevím, uprosíš-li m po druhé, Apoleno.
Teba, abys taky ty mla rozum. lovk není
ze deva, víš! Nemla se's tak vykasat —
z toho padne závra na lovka . . .<

».Ale, vždy jsi sám tak naídil,* odpovdla
s holubicí prostotou.

•Dobe, ale v takových vcech nemáš po-

slouchat! Co z toho, kdyby se ti byly sukn
namoily ! jako bj's už beztak nebyla pro-

mokla. Trochu více nebo mén, to už je jedno.

Pamatuj si to!«

Nechápala — neodpovdla. A on svou dále:
• Dnes ješt to šlo — jsme oba promoklí do

tch nití. zem mokrá, obílí jako hnj, bláto —
k tomu bílý den. Toho všeho nebýt, jak že

bych se byl zdržel? — A potom, jednou to

bude, Apoleno! Nic naplat, jednou to bude.
Ale ty se neboj, já t neopustím. My jsme si

souzení.*

•My jsme si souzeni,* opakovala po nm
šeptem. (Pokraování.)

^^®p c^mr^ (^®®7

BOŽENA VOITLOVÁ:

Jaro v jeseni.
(Dokonení.)

istr 1\. doma?* ptám se

rychle.

•Ano, avšak má tam
model. Myslím ale,

že bude práv hotov.

Oznámím pána.*
Odkládám svrchní

šat a prohlížím dychtiv
v pedsíni umístné
umlecké pedmty. N-

kolik mistrových skizz krásný, starý, ze slo-

nové kosti ezaný pohár, vykládané zbran,
hollandské rytiny a v okamžiku, kdy luštím

jemné íigurky na zajímavém poháru, sluha

otevírá dvée atelieru, z jehož hlubin slyším

mistrv velitelský hlas: "Tak se stroj a jdi!*

Ve zvuku jho hlasu bylo tolik drsnosti. —
Sluha mi kyne, bych šel dál.

V prostranném atelieru, za tžkou plyšovou

draperií, bohat zlatem vyšívanou, jež kryla

výklenek, nco šustlo, patrn se strojil model.

Omlouvám se, že vyrušuji. — »Ne, ne," po-

tásá mi pítel rukou, »jsem práv hotov,*

Kynul mi, bych se posadil. Zaujali jsme mí-

sto proti .velikému plátnu, na kterém byla

rozvržena bohatá komposice. Vstanu, bych,

na nkolik krok od obrazu vzdálen, lépe

vidl. .Stojím zároveií tváí obrácen smrem
ku draperií. Mluvíme o obrazu — Pojednou
štíhlá ruka pracn odhrnuje tžkou draperií,

vykoukne díví postava, rychle kráí ku pedu

— žasnu ! chci vykiknout, avšak hrdlo zdrh-

nuté nevydává zvuku. Pede mnou, zdrcena,

sklíena, prchá má — Psyche.

»Ha, ha, ha,« smje se mistr. »ta holka se

vás lekla! — erti vdí, co má v hlav.
Jisto je, že podobnou modelku na celém svt
jsem neseznal. Ta její hrdost jest mi smšná.
Kdyby nemla velikých pedností, mj bože,

ta grácie pohybu, ta nha ve výrazu tváe,

vru, že bych jí — — — Nedomluvil. —
•Její matka bývala vyšívakou umlého vy-

šívání. Nyní po léta stn a dve vydlává
jak mže — ale to vše vynakládá prý na své

vzdlání.
Víte, co mn dnes ekla? — Že je u mne

naposled. Ma prý kohosi nesmírn ráda a

kdyby prý se ten jistý o tom dovdl, že

jest mou modelkou, musela prý by se studem
utopit — . Zvláštní tvor ! . . .

—
Vám ale není dobe, drahý píteli, jste

bledý!*

ekl jsem, že jsem skuten churav . . .

Nevím, jak jsem se octl na ulici. — Olo-

vná tíha bránila mi v chzi, byl jsem jak

podlomen. — V hlav mi mocn bušilo a hru
sevena byla nekonenou tísni . . .

Pes blednoucí slunce pešel temný mrak,

zdvihl se vítr a vzduchem poletoval drobný,

ostrý sníh.
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Když na vše to zklamání, které jsem kdy
v život zažil, pomyslím, zalévá se mi srdce

slzami.

Jsou básn, které nikdy nepíši, písn,
které nikdy nezpívám, obrazy, kterých nikdy
nemaluji a pece cítím, jak stále se chvjí
vidiny mých sn v tni prchajících pedstav.

A pak a nkdo tvrdí, že nemám nadšení,

mládí, že jsem starcem v citu a chudý fan-

tasií ! . . .

Jak chvjící se list v záchvatu nyjící touhy,

má duše chvla se pi pomyšlení, že uvidím,

že uslyším ji zas. — Ó, posvátné jitro št-
drého dne I

Minul poslední horený chvat píprav, vše

v klidnjším tempu spje k svatveeru blíž.

Svátení nálnda panuje všude. V symbolu
toho, jenž pro nás v nezmrném soucitu

k lidstvu trpícímu se zrodil lovkem, by
svou velikou láskou, svým nejvyšším utrpením
získal spásu nás všech, posvátná doba Jeho
zrození pipomíná štdrostí svou božského
toho daru. Všechna srdce milující chystají

dárky svým milákm a pod teplým, zahí-
vajícím paprskem významu štdroveerního
alespo na chvíli tají srdce všech tch, již

dávno pestali viti.
O, bute štdrými ! Štdrost znamená dobra

cit!

Ty prosté zelené stromky, jež kývají v ok-

nech, ovšeny nžnými cukrovinkami, ty nej-

lépe budou mluviti k srdcím vašim a snad se

svícemi, jež na nich veer rozžaty budou —
skane v mysl vaši krpj svtla a pravdy,

že co iníte dobrého jiným, iníte dobrého
Jemu — jenž v soucitu založil dílo veliké

lásky.

Cílil jsem v duši teplo štdroveerní. Bžím
ulicemi rozradostnn, unesen. Nevím, co kolem
mne se dje. Ve hrudi mi mocn buší srdce

a jen myšlenka na ní, žene mne dál.

Na rohu ulice u portálu kostela schoulena
sedí stará, slepá žena, chvje se zimou a na-

íká: 'Smilujte se. jsem slepá !«

V tom spchu ji minu, avšak prosebný její

hlas vrací mne k ní zpt a všechen obsah
svého sáku sypu do jejího klína — >Bu
také chvílí šastna, « pravím, »a pomodlí se,

prosím, za tu, kterou miluji.* — »Bh žehnej
vám,« slyším, odcházeje, staenin hlas: »Já

rovnž byla jednou milována.* Ohlédnu se

a jen zbžn zahlédnu ztrhané rysy, vyhaslé
oi ubohé ženy. Zachvjí se ! Snad také byla

jednou hezká, snad rovnž byla tak milována,
jako ta moje malá, nžná Psyche, má Nina.

Ne, ne, nemožno. Tak, jak miluji já, nemi-
loval ješt nikdo ! Jsem zosobnným parado-
xem, neb to, co dív jsem v propast zapo-

mnní uvrhnouti chtl, o to se dnes chvji
jako dcko o svou milovanou hraku. Nina
jest mou hvzdou. OJ té doby, co jsme se

setkali v atelieru pítele K., zbožiují ji jako
svtici. Nevrátila se tam už. .Mám toho pev-
nou jistotu. .Ani stín njaké zmínky mezi ní

a mnou o tom nepadl. Ped ní nebyl bych
schopen, ani v duchu o to zavaditi a dopu-
stil bych se bídáctví, kdybych snad tu bílou

holubici jen jedinou myšlenkou podezívati
chtl.

Prchala dlouho pede mnou. Však motýlek
pece jen polapen do lásky milostné sít. Po-

lapen mou velostí a oddaností
Jako žebrák putovaval jsem denn za ní a

žebral o trochu soucitu.

A dala mi ho všechen.
Bylo to jednou v soumraku, když opt

s knihou v ruce spchala k domovu. Prosil

jsem tehdy jen o krátkou rozmluvu. Dlouho
váhala, až pece povolila -Vrate mi klid mé
duše a já vám pjdu s cesty,* pravím k ni.

Pohlédla na mne dlouze, pak ustrašen a

pravila: »Tak jako vy mne pronásledujete,

prchám ja ped vámi a to proto, že vás mi-

luji — avšak to ubohé mé srdce dobe cítí,

že to nesmí být, že stojíte píliš vysoko nade
mnou a že ke mn snížiti se, znamenalo by
váš pád.«

"Pro, drahá milovaná bytosti?*

"Jsem píliš pro vás nepatrná, zapomete
na mne — já na vás vzpomínati budu po
celý život.* — Mluvila tak klidn, nehledan,
že až k lítosti pohnut byl jsem její skrom-
ností.

Od té doby vídali jsme se astji. Vbhl
jsem jí vždycky do cesty a za šera provázel

ji osamlou cestou k domovu.
Po každém setkání byl jsem znova pe-

kvapen bystrostí jejího ducha, volbou myšle-

nek, nehledaností výraz a ušlechtilostí smý-
šlení. Chápal jsem, že to, co mne k ní mocn
vábí, je vlastn ta její mladá, ušlechtilá duše.

A brzy stali jsme se nerozlunými pá-
teli.

Dovdl jsem se, že jest jí dvacet let —
vypadala jako by jí bylo šestnáct — a že

koní práv svá studia v obchodní škole.

Mluvili jsme o uebních pedmtech, o pí-

štích jejích plánech. Byla jednou z nejlepších

posluchaek. Zajímalo mne vše — celý ten

její v ueni pohroužený život,

»Ach, povídejme si nco jiného,* perušila

mne asto, »mám strach, že vás tím jen nu-

dím. Povídejte vy mn nco. mluvíte tak

krásn, ach, tak krásn, že bych vás stále

poslouchala.* A já vypravoval. Líil jsem jí

s nadšením všechno to kouzlo slunného jihu,

tu skvoucí, nezapomenutelnou Itálii. Pluli jsme
spolu po lagunách, prolétali jsme spolu všechny
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galerie, kostely, spoívali jsme ve stínu palem
a olivových háj. Zkrátka, tu báj. která mne
kdysi nadchla, nyní v hovoru prožil jsem s ní

znova.

Cítil jsem. že mé dojmy vyluzovaly v ní

žíznivou touhu, rozlett se v šírý kraj.

• O. kdybych to vše mohla vidt, kdybych
mla kídel ! Ale bez vás ne — ne, nikdy

!

dodala šeptmo. Sklopila hlavu a pivela víka.
Zardla se. Pravil jste jednou: 'Pipínáme
snm svým kídla, aby nás zanesla tam, kam
ve skutenosti nikdy dosáhnouti nemžerfie.

«

A s povzdechem dodala: »Hle, mj los —
vím, že nikdy jinak nebude! Nechci však
býti nevdnou. Jsem nyní tak šastna, nebo
se dívám na svt ústedím vašich vlastních
krásných myšlenek, ústedím vašich zásad
o život a o lásce, jenž v mé duši zní jako
nekonená melodie. Ozlatil jste mj život,

který až posud nebyl vždy radosrným, ozlatil

jste nadji v dobro.*

A zas jako dcko, tak pítuln ptala se

mne: »Ach. jaký as bude ten mj život pí-
ští? Myslíte, že bude štastným?«

»Drahá,« pravil jsem k ní. »ekl jsem vám
nejednou, že pál bych vám, byste životem
kráela jen po ržích, nepoznala zla, ni trp-

kosti a byla dokonale šastnou. Bohužel však,
že život je rozmarný kaleidoskop, v nmž se

naše radost s bolem stídají. Ovšem, na váhu
zde padají okolnosti, do jejichž stedu vás
osud zanese. .Avšak nezapomínejte na jedno,
že asto jsme strjci svého vlastního štstí,

neb to, co vám nemže dáti nikdo, mže
vám dáti vaše vlastní nitro. Nebo ím více
zkypíte jeho pdu vším mravn hlubokým,
tím vším, co kotví v dobru, v soucitu a kráse,

tím více se povznesete nad všechnu všednost,
malichernost pidimužického nazírání, povzne-
sete se tak vysoko, že neucítíte zla kolem
sebe, nebo budete míti štstí, které vám vy-
rvat nikdo nebude s to, zaveno ve svém
vlastním srdci.

Pi tchto slovech pipadal jsem si jako
feni.x, onen zázraný pták, jenž sama sebe
spáliv, znova zrozen z vlastního svého po-
pele se povznáší! Bože! mj život krásný,
mladv, život plný ideál, arci jest ten tam
. . . Cíše pomalu dopita a nyní zbývá jen
kapka hokosti nad marn utraceným živo-
tem.

Což mla by ta mladistvá bytost, která po
boku mí kráela a celou dvrou své mladé
milující duše na mne se upínala, doznat ta-

kých zklamání, jako já? Ne, ne, našeptával
mi vnitní hlas — ne lásky hlas — té smy-
slné, nýbrž hlas lásky soucitné: >Zachra
jí!« A já pojal touhu, svými slovy budovat
základ štstí tomu dvivému dítti.

A nyní dodal jsem vesele:

»Budete-li, drahá, pamtliva mých slov, slov
upímného pítele a zkušeného rádce, pak
vte, že Até, ta lstivá bohyn zaslepenosti,

jež tak ráda úskon lovka pepadá a jej

svádí k inm svrchovan žalostivým, nebude
míti k vám nikdy pístupu. Budete vždy vít-
zící a vítznou. Ostatn myslím, že již vaše
dobrá sudika, jež u kolébky vaší dlela, obda-
rovala vás ním, co tak mnohý postrádá.*

»A co to je?« ptala se má družka zvdav,
vesele.

>Obdarovala vás veselou a spokojenou po-

vahou a tím eeno již mnoho, nebo ten,

kdo spokojí se málem, vlastn dosáhl již toho
nejvyššího."

Nechtl jsem se dotýkati její chudoby, která

byla pece tak velikou, a ukazoval jsem jí

\'ždy jen na pednosti, které v nadání svého
ducha a s\é pirozené intelligence požívala.

»Jak jsem vám za vše vdná, jak vás mám
ráda . . .,« a pitulila se ke mn jako ptáe.
Cítil jsem, že má touhu, dáti mi políbení. Já
nevzal je. Byli jsme tak šastni dosti.

Ona hrdá mou láskou, opojena svým štstím
a já okouzlen jejím mládím a nadšen istým,
prostým citem, prhledným, jak neposkvrnné
dno horské studánky.

Byly to city, po nichž prahla má duše v tom
suchopáru života, žel, sežehnutém již tolike-

rými vášnmi, vždy se stejn smutným jen

koncem. A ve chvíli nadšení, ve chvíli touhy
po isté vroucí lásce, deklamoval jsem jí verše
brzy velé, brz}' rozmarné a zase nžné. A tak

stuleni k sob kráeli jsme spolu za tmy po
osamlých cestikách daleko za mstem, chrá-

nni stíny, nevidni nikým, neslyšíce hluku,

jenž se dole ulicemi valil, pehlušení tlukotem
jen svých vlastních srdcí — až ekla: » Je již

pozd, musím jíti — co by ekla maminka?-
— a v tom spravedlivém leknutí dali jsme si

s bohem s písahou, že zítra uzíme se zas.

Láska podobá se jedu. Nkde uzdravuje,

jinde usmrcuje.
Cítil jsem, že má duše probuzena z lethar-

gie, chystá se k volnému rozpti do nejvzduš-

njší oblasti.

A nyní ve vzpomínkách na ni, procházel

jsem se netrpliv nahoe nad mstem, v opu-
štném sad, v zamlklé zimm nálad za klidu

štdroveerního, ítal tvrt, pak minuty, kdy
jemný hrot štíhlé rafie posune se na poslední

árku, s niž vyprší lhta toužebného ekaní.

Se vzdálených vží práv odbíjela hodina
desátá, hodina naši úmluvy, a já marn po-

hlížel ranní mlhou do dáli, kdy Nina svým
tichým krokem, nžná, štíhlá, ve svém nuzném
šat pece tak krásná, pede mnou se objeví.

Cekal jsem stále, procházeje se netrpliv
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semo tamo, a ve svém zoufalství, tak jako

díve pál jsem si, aby hodiny byly okídleny,

aby chvíle toužebná co nejrychleji nadešla,

nyní pál jsem si zastaviti jejich bh, v té

bolestné nadji, že nebude li píliš pozd, ješt
snad má Nina se mi objeví.

A nyní v muce milujícího srdce prosával

jsem všemi možnými úvahami píinu, pro

kterou nepišla, neb pijíti nemže. — Co jí

v tom as brání? Choroba matina neb matina
písnost, s kterou ve své prosté duši s pímou
ukrutností nad ní vládla?

O, to jen proto, že ji mla tolik ráda a že

se tolik o ni bála, nemla na svt nikoho,

krom ni. Aneb — ó, to poslední zdálo se mi
píliš kruté — aneb Nina nepišla snad z ko-

keterie, snad z vypoítavosti ? Cítil jsem, že

se mi do duše nco vbodlo jako osten. Rázem
mne zamrazilo. Teprv nyní cítil jsem chlad a

vlhko, jež bylo následkem mé zdlouhavé po-

tlky. Musel jsem pomýšlet na návrat.

Ú, marná nadje. Odbíjelo dvanáct a slunko,

jež díve stopeno bylo ve mracích, nyní svými

paprsky jemn irisovalo závoj polední mlhy

lovk je mrzký sobec, jakmile jej nco do
srdce udeí, spchá ihned ukolébat svoji bolest
v zapomnní.

I já nyní, touživ myšlenk;lm svým dáti jiný

smr, vzpomnl jsem si na malý koketní r-
žový lístek se zlatou peetí, v níž vryt byl

nápis »Fídes«. Odevzdal mi ho listonoš ráno
práv, když jsem byl z domu vyšel. Rychle
chopil jsem se malého vnadidla, z nhož se

linula vn jemného neliotropu. Má pravdu —
Fides vrná! I dnes? Roztrhl jsem obálku a
etl: »Mon cher! Nepijde-li hora k Mohame-
dovi, musí Mohamed pijíti k hoe ! To má
jediná výitka. Proto píši já Vám. Avšak vy
nesmíte zstati za mou velkodušností pozadu,
a proto volám

:

Pijte ješt dnes! . . . O, já vím, že pijdeš.
Pij

Tvá Fides."

A já šel.

STANISLAV JARKOVSKY

:

Na podzim, v oeší
(Pokraovaní.)

a verpánku sedl starý'

švec ve špinavé košili

a ješt daleko špina-

vjší záste a tloukl

kladivem do rozbité

boty, kterou patrn na-

pravoval, u police stála

holice asi trnáctiletá,

obrácená zády ke dve-

ím a ukládala tam n-
jaké hrníky, a na postýlce se choulil student

Prokop, poloustrojený, maje ped sebou na
pein školní knihy, uebnici geometrie, la-

tinskou grammatiku a mathematické cviení.
Professor hned ho poznal, ale student leprve

když zaslechl jeho hlas, zvedl se na posteli:

bylt professor proti sklenným dveím a tváe
jeho nebylo lze rozeznati.

»Má úcta,« pozdravoval.

Hoch se dychtiv a dost namáhav posadil

a zakašlal. Starý švec pozvedl hlavu a staré,

kivé brejle s nosu pošoupl na elo.

• Služebník, služebník, . . . rukulíbám,<í klanl
se a jeho pohled byl zetelnou otázkou, co si

návštva peje. Ze zarudlé tváe išel alkohol.

»To je náš pan professor !« zvolal Prokop
mezi dvojím zakašláním a chtl vstávati.

>Jen zstate ležet, « napomínal professor

podávaje chlapci ruku.

Švec byl všecek popleten, nevda, co to

všecko znamená. Vrtl sebou a brejle hned
na nos, hned zase na elo posunoval. Teprve
po chvilce se vzpamatoval, vstal a spustil

oulisnou e :

»I Jezusku, Jezusku, to je est, ponížen
prosím, jemnost pane professor, ... to jsou

hosti, to jsou hosti . . . líbjí se posadit . . .

Honem, Mako, stolici ... no tak, neokounj
a mrskni sebou . . . neáde jeden I Líbjí od-

pustit, jemnost pane professor.*

.A popadl stolici zástrou ji otíraje.

»Jen necht, necht, já zstanu . . .<

»A to by bylo pkný . . .< nutil švec a mrskna
okem po jemných botách professorových, soudil
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právem, že návštva znamená sotva volbu
jeho jakožto dodavatele. A nemoha se do-
ekati vyzvídal:

»To jako se líbjí pesvdit, jestli chlapec
stn do opravdy. Ó, to von by jakživ ne-

udlal, aby nešel, když by moh". To zas ne-

božka moje tuze na to dbala a hoch sám by
nedal . . . kdepak ... o jé . . . Von holt tak

nkdy postonává. postonává . . .«

>Nikoli, nepišel jsem pro kontrolu,* odmítal
od sebe professor tento druh špehounství. »Ale
slyšel jsem, že váš student« — neekl syn —
»je nemocen, a protože to je hodný hoch,
pišel jsem ho navštívit. Nu tak, jak se máte,

studente?* .A podával mu ruku.

Hoch byl patrn rozilen a tváe mu jen

jen hoely.
»Je slabej,« vykládal švec, »po nebožce . . .

a taky od toho uení. Ale když kluk ne a ne
jina a máma taky stála na tom . . . nu, tak

jsem tu obt jako pinesl. Ale na mou duši,

lepší by bylo, kdyby se kluk uil emeslu, pro
nás všecky. Te je na to ovšomž už pozd.

«

Po pravd neekl, že podpory a stipendia,

jež hoch pinášel dom, byly mu s užitkem
vtším, než kdyby hoch byl nkde na uení.
Jinak sotva by byl tou mrou mohl drhnouti
konviky, jak to dlal. Filt jako duha vodu
a i ocet Krista Pána by vypil. Játra a plíce

v nm hoely co vápenice.

»Ale prosím jich, jemnost pane professor,

líbjí se posadit, « nutil znovu, »aby nám spaní

nevynesli.*

Professor usedl na stolici vedle postele a

vzal studenta za ruku. Dtská jeho tvá a

scuchané bohaté vlasy tak nesmírné mu pi-
pomínaly Márinku, jak se s ní tak toulával

v polích za Vinohrady, k Hostivai, a potom
v lesích a houštinách na Závisti, za Hálkovým
pomníkem . . . .Starý švec rovnal a uklízel

verpánek, aby bylo v malé svtnice trochu
hnutí. Professor, maje ruku hochovu v ruce

své pozoroval, že student má horeku. Sklonil

se k nmu laskav, starostliv a rozhrnuv mu
na prsou košili, chtl mu sáhnouti na prsa

a pesvditi se, jak je horký.
• Dovolte," povídal.

V tom sáhnul na nco tvrdého a bezdky
vzal to do ruky.

»Co to máte tady,« ptal se nevida hned
dobe ve svtnice nepíliš svtlé a vstana
naklonil se k hochovi.

Starý švec byl práv v malé alkovnice,
ukládaje tam velikou kži.

•To je od maminky,* šeptal hoch, asi aby
starý to neslyšel, »památka po mém tatínkovi.

Ale aby to otec nevidl . . .« A bral úzkost-
liv professorovi z ruky malý medaillonek
z laciného zlata, s obrázkem Panny Marie.

Prokop Skivan jej poznal, byl to týž, jejž

dal tenkrát, po procházce na Zlíchov, Márince
na památku . . .

»Po tatínkovi?*

-.Ano, po mém vlastním, já ho neznal.*

ekl to docela lhostejn. Co mu také zá-
leželo na tom otci, o kterém slyšel tak málo,
leda že prý umel brzy po jeho narozeni

!

Nikdy víc mu Márinka nepovídala o tom mladém
typografu, který se k ní tak hezky choval a
potom tak nehezky zachoval. Kdyby ten me-
daillonek nebyl milou památkou po mamince,
byl by asi bez velkého váhání jej dal otímovi,
který by už byl dovedl pár krejcar za to

utržit . .

Professor klesl na židli a tiskl ruku nemoc-
nému studentovi. Byl by rád vypukl bu v ra-

dostný smích nebo v bolestný plá, ale ne-

mohl a nesml, a bylo mu dsn v duši. Trpko
jest, nelze-li v trudech plakati a ve štstí se

smáti . . . Nemluvil a teprve za chvíli se obrátil

ke starému ševci

:

>Poslal jste pro doktora?*

»I pro Krista, jemnost pane, kde pak bych
moh' ... to on mívá asto a stojí to takové
nekesanské peníze ... To bych byl brzo
pangrót,* a zachechtal se pi tom neciteln.
Lásky k tomu dítti neml — a odkud ji také

vzíti?

Professor sáhl do kapsy a podával otci dv
ptikoruny, ka

;

„Práv vera byly udleny vašemu studen-
tovi úroky ze školního stipendia,* vysvtloval
útlocitn, aby zakryl tuto almužnu z vlastní

kapsy, 'tak jsem vám to hned pinesl. Proto

jsem vlastn pišel*

Rád by byl dal víc, ale ostýchal se, aby to

nebylo hned tak nápadno. .4 te tím spíš,

když ml jistotu . . .

Stál u chatrné postele a neodcházel, teba
že úloha jeho byla vykonána a ševe ty pti-

koruny pálily v prstech. Uml penzm pro-

tírat oi a koruny mu byly co malému dítti

nž. Professor naklánl se k hochovi, který

vdn na se díval. Tušil, že to stipendium

není, vda, že v tuto dobu nic takového se

nerozdává, až k vánocm. Byl v rozpacích,

co poít, klopil oi a obracel zmaten listy

svých knížek. Zápach chudoby a špíny jen se

rozvil il kvapným úklidem starého ševe a

v malé a nízké svtnice bylo nepijemno.
Professor toho však neznamenal a hladil stu-

denta po rozpálené tvái a nemohl se od nho
odtrhnouti . . . Bylo to tedy jeho dít, žádné
pochyby, shodovalo se všecko, i as, i te
ten medailonek, kierý byl mu dkazem
patrným . . . .Avšak jak se znáti k tomu
sirotkovi, te, za takových okolností, tak na-
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jednou — a zda by mu byl hoch za to otectví

opravdu vden, kdyby vzpomínal jeho jed-

nání k matce? A musil by toho vzpomínati

tím více, ím by byl starší. Bál se te ptáti,

co ješt student ví o svém otci a co mu matka
povídala, aby neslyšel na sebe trpkých žalob,

jichž už dost mu vyítalo jeho svdomí! . . .

A už jeho postaveni — a jeho nevsta!

Smrákalo se v hlubokém dvoe a do svt-
niky pízemní plížila se tma. Švec byl už
v neklidných rozpacích z té návštvy pon-
kud nepirozen dlouhé — kdyby aspo n-
jaké boty z toho koukaly, a když se profes-

sor k tomu neml, švec sám se nabízel:

»Kdyby jemnost pán professor nco porou-

el, te na zimu,* povídal oulisn, »aspo
njakou správku . . . .<

Bylo to professorovi vhod a odvtil

:

»I ano, navštivte mne zítra, do pl desáté

jsem doma. Mám tam njaké správky a vez-

mete mi míru. A tomu studentovi udlejte,

eho bude teba. Pošlu vám sem známého
lékae sám . . . Kdo pak vám te vede do-

mácnost, pane miste ?«

»Jó, ráí dovolit jemnost pán, to je tžká
vc . . . Jaká pak domácnost,* a provázel tato

slova smíchem, z nhož vysvítalo, že nemá
vysoké mínní o Penátech svého krbu, »te
tadyhle holka musí vypomáhat,* a ukázal na
to dve trnáctileté, dost vytáhlé na svj
vk, jež dív se bylo vytratilo ze svtnice, na
pohled otcv drazn ji k tomu vybízející a

te teprve se vrátilo. Nebylo už tak hezké,

jako bratr, ale mlo jeho velké oi a hndé
bohaté vlasy. Co z nho bude, tady v té díe,
bez matky a s touhou po parád, kterou pro-

zrazovaly stužky na hlav a na prsou, a

v sousedství tch etných salon této kon-
iny ? >Dlouho to tak být nemže,* vykládal

švec dále, dostávaje se takto na pole sob
oblíbené, »tak jsem si myslil, že tady jako,

jemnost pane, sousedka jedna . . . Ono tento

. . . bez ženy dm jako bez koky . . .*

»Tak s pánem Bohem,* vskoil mu do ei
professor nedávaje mu domluviti; vytušil

snadno, že tomu starému ddkovi nechce se

býti samotnému a bylo mu odporno o tom
se rozhovoovati. Jaká to asi mže být žen-

ská, která zamní svj stav s touto bídnou
domácností? ... A pece Márinka, ach, ta

hezká, rozmilá Márinka tady žíla a tady ze-

mela . . .

Professor odcházel a švec s hlubokými po-

klonami mu dkoval. Myslil si potají: »Kdyby
tak ješt nco káplo!* .A kápla ješt zlatka,

hochovi na dobrou veei . . .

»Tak co budeš chtít?* ptal se švec z pi-
nucení nevlastního svého synka vraceje se

k verpánku. Tolik vtipu ml, že by se pro-

fessor mohl ptát jak a co bylo, a bylo by
pak zle.

»Nic, tatínku, jen trochu kafe,< odvtil hoch
a pivíral oi. Bylo mu blaze z té návštvy
a sladkým rozilením usínal.

»Tu máš, Andulo, jdi, — a ti buty!* ká-

zal dcei, podávaje jí velkou láhev a zlatník.

Holka rozumla a utíkala obma nohama:
koup;t pi tom cukrlátka nebude nesnadno.

Švec už sedl zase na verpánku, tloukl do
rozdlané boty a bruel : »Eh co, pij, krku,

než budeš viset!*

... V duši professorov uzrával úmysl,

který byl jen výslednicí daných okolností, a

když ráno mistr švec k nmu vcházel, byl

už tak napolo rozhodnut, po noci tém pro-

bdlé a tžkém pemítání.

»Tak co chlapec ? Byl tam pan doktor ješt
vera veer? Nezastihl jsem ho doma, ale

vzkázal jsem mu, aby chlapce ješt veer
navštívil. Kdyby vc byla nebezpená, aby
mi vzkázal nebo dopsal. '<

>Ponížené prosím, jemnost pane, pan do-

ktor pišel až ráno, já mockrát rukulíbám.

Vždyf jsem to povídal, že to nic není, kde

pak! Ten panchart má život jako koka . . .*

Švec ml hlavu pod víchem hned po ránu,

zaplétal se mu jazyk, ruka se mu tásla pi
braní míry a koalka z nho pla.

»No, no, takhle nemluvte, pane miste!"

napomínal professor. V duši ta slova ho bo-

dala a ezala: byla tžkou jeho obžalobou.

• Když jste si jednou vzal tu starost na
sebe . . . .«

»Vzal, nevzal, jak se to vezme, jemnost

pane professor.* hájil se mistr švec. j>Já my-
slil tenkrát, že kluk ume, byl stonavej." Ped-
pokládal, že professor hlavní vc ví, tam ve

škole to vykládal pánm slovy nehledanými,

zvláš pak panu editeli.

j>Kolik mu bylo let?« vyzvídal professor.

•'Sotva nkolik msíc, ponížen prosím

jemnost pane. Moje první žena práv umela
a tahle, jako Marie, sloužila u pán, kam
jsem dlal. Pani to jako mrzelo, že má toho

hošíka, pekážel jí ve služb, protože Marie

poád k nmu bhala — mla ho u njaké
známé, už nevím . . . Byla tuze hezká a její

pán jí nedal pokoj, tak si mne holt vzala. Já

byl rád, a ona, myslím, taky. Ten kluk mn
byl ovšomž taky v cest, ale ona ne jina,

m'a ho tuze ráda, teba že to byl pan-

chart.*

>S kým ho mla?* V professorovi tajil se

dech a srdce mu tlouklo.

»I bh sam ví, kdo jí to uplet. Že pej mi

do toho nic není, íkala. Inu, mla pravdu.

Že by sama nevdla, pochybuju, byla jina
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poctivá, to zas všechna est. Proto jsem toho
hocha trp! a dal ho na studie, jak si pála.

Ale táta jakživ nic nepomohl, darebák, ani

co by za nehet vlezlo. Snad už umel. Ne-li

však štstí mít nebude, že kluka tak opustil

a chudejm ho nechal na krku . . . Jak pak
si bude pát jemnostpán ty perka, hodn vy-

soko, když je to na zimu, neniliž pravda !•>

Útvar a forma tohoto druhu obuvi nemla
te pro profesšora zajímavosti žádné.

»N'jak to udlejte, pane miste, « pravil v.še-

cek bledý a rozech\lý. »Dnes veer odjedu;

až budou boty hotovy, a mi je Prokop pi-

nese.

«

»To já je pinesu sám,« zas na to švec,

»abych vidl, ráí-li jemnostpán býti spoko-

jen.*

»Ne, ne. a pijde Prokop ... já mu dám pi
té píležitosti nkteré knihy pro knihovnu
ústavu, aby je tam donesl.

«

»No tak, jak jemnost pán porouí; já ho-

chovi také ákou tu diškereci peju,« klanl
se a povídal málo obalen. >Tak po Dušikách
to bude, i s tmi správkami.*

Professor te musil do školy, a odpoledne
— byla steda — než odejel na zítek, na svá-

tek Všech Svatých a na Dušiky do Louené,
sedl a psal panu vrchnímu radovi Mste-
kem u :

». . . Snad mi uvíte, že teprve po hrozném
duševním boji s vámi sdluji poznání, že

Zdeka nebyla by se mnou šastna, a prosím,

abyste mne sprostili závazku, ve který jsem
vstoupil. Píiny toho netýkají se ani Zdenky,
kterou nepestávám a nepestanu milovati, ani

Vás a milostivé paní, jichž vážím si nanej-

výše — týkají se jenom mne a mé minulosti.

Trhal jsem kvt svého štstí díve, nežli se

rozvil — jsem nešasten, a proto musím
zstati sám . . . Není vinou mojí, že k po-

znání tomuto picházím teprv nyní, ale aspo
te musím zachrániti, co ješt zachrániti lze,

a to je pedevším spokojenost, štstí i est
sleny Zdenky. Nemám té odvahy, abych slenu
prosil za odpuštni, vím, že rána, kterou za-

sazovati musím, je krutá, ale krutjší by byla

ta, kterou bych ranil, kdybj'ch na vždycky
pipoutal její osud k osudu svému. Jsem již

píliš stár a vážný lovk, abych mohl jednati

jinak . . .«

Bylo podiveni u rad, když zvdli, že Pro-

kop odejel do Nymburka bez rozlouení, podi-

vení tím vtší vzhledem k divnému a nápad-
nému chování professorovu v posledních
dnech, a bylo zdšení, když v den Dušiek
došel z Louené list, datovaný z Prahy z po-

sledního íjna . . .

Téhož dne veei- pišel pan vrchní rada .M-
steky k professoru Skivanovi. Vera a dnes

nexšímal si svých apparát a už veer ned-
lal ani tlocvik: než psaní došlo, tušil nco
hrozného. Dnes byl v professorov bytu n-
kolikráte, po každém vlaku, který od Nym-
burka pijíždl, ježto domácí nevdli, kdy

pijde. Dnes však pijeti musil, protože zítra

asn ráno ekala na škola. Konen se do-

kal
•Pane prolessore,' zvolal starý pán, všecek

se tiesa, »co se to stalo?*

Professor mlky popošel vstíc panu radovi

a vedl jej k lenošce. do které rada klesl bez

vlády. Opi-el se zády o vysoký lenoch a ruce

položil na opradla. Professor, pod tiži toho

všeho, chtje usednouti proti nmu, bezdky
svezl se na kolena, hlava mu klesla do klína

starého pána, a vypukl v plá a keovité
stkáni. Otec Zdenky, který pes to, že tušil

vážné píiny professorova rozhodnutí, chy-

stal se na trpké výitky a domluvy: ale te,
vi tomuto smutku, mlel a mkl. .\\e co

plátno ! Lítost není darmo ženského rodu,

nebo pichází obyejn pozd ... a Zdenka
v srdci ránu už mla . . . Šedivá hlava klesla

mu na prsa.

Chvíli nebylo slyšeti nežli plá toho velkého

muže, jímž aspo trochu odlehovalo se se-

vené jeho duši. Když popláeš, od srdce ti od-

lehne. Vrchnímu radovi pi pohledu na pro-

fesšora a pi vzpomínce na dceru také zvlhly

oi, a po chvíli, bera profesšora pod paží,

jemn jej zvedal.

• Upokojte se, pane professore,* klidnil jej,

»vím, že nejste žádný lehkomyslný mladík a

že rozvážil jste díve, než jste se odhodlal

k tomu, co jste uinil. Snad tuším, co vás

k tomu dohnalo — jsem starý právník a na-

hlédl jsem do rzných stránek knihy života

— ale nechci vdti nic, vyptávati se. a odejdu

bez výitky, a s výitkou v si'dci i na rtech

jsem k vám picházel . . .*

»Nc, ne, pane vrchní rado.* bránil se pro-

fessor, » vyslechnte všecko a sute, však ne-

odsuzujte!*

Zvolna se professor uklidoval, rozvážná
mysl uitele nabývala pevahy, a vyprávl
vrchnímu radovi tu nešastnou kapitolu z hi-

storie svého života, nezamlel nic. Starý pán
sedl v lenošce s rukama poád na oprad-
lech a s hlavou k zemi sklonnou a poslou-

chal tiše. Jen sem tam hlavou zakýval a trpce

se pousmál . . .

"Namítnete snad,« konil professor, -že Ma-
linka je te mrtva a tím že vc skonila. Ho-
chovi že možno dát. njakou podporu, teba
takovou, že zabezpeí mu nejen všecko další

studium, ale i kus slušného života, nkde že

se najde pro nho byt, aby u s\-ého otíma
nestrádal, a že snad Zdenka nemusí ani o všem
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tak do podrobná vdt, nebo že mi dokonce
odpustí. O všum tom jsem pemýšlel, ale ani

v jednom ani ve druhém pi^ípad neml bych
ani klidu ani pokojného svdomí — a jaké

by to bylo potom manželství ! . . . A pak, já

ml Márinku opravdu rád« — tak se mu aspo
zdálo te, po tch dlouhých létech, kdy struna

dávno ztichla se v nm tak bolestn rozechví-

vala ~ »a kdyby nebylo bývalo domluv i hro-

zeb mé matky, byl bych si ji vzal, zejména
potom, co se mezi námi stalo. Snad mohl
bych se pes to všecko pehoupnouti, kdybych
byl ješt mlád a byl tak lehkomyslným, jako

jsem býval. V mém stái však musí míti lo-
vk pedevším úctu své ženy, a jak bych mohl
ji míti, když neml bych ji sum ped sebou,

nekonaje svých povinností aspo te, teba
trochu pozd I Musím aspo trochu napraviti, co
jsem zavinil, ale nemohl bych, kdybych si

vzal Zdenku. Jen se trochu vmyslete v moji
situaci, pane vrchní rado,« pokraoval, vida,

že vrchní rada vrtí hlavou, »a musíte mi dáti

za pravdu.*

"Pemýšlím a pemýšlím, « vece pan vrchní
rada, >a k cíli nepicházím. Jen tolik vím, že
moje dcera je nešastna a že potrvá dlouho,
než se z toho vzpamatuje. Nechci íci, že

jste ji uinil nešastnou vy, nebo tohle všecko
jste nevdl, když jste se o ni ucházel a s ní

se zasnuboval. Znám vás jako estného muže,
všecky moje informace o vás bylj^ vždycky
ty nejlepší, a proto jsem nijak nechápal vaše
rozhodnutí. Te se mi teprv trochu rozjasuje
a pes to, že srdce mi trne, nemohu vás od-

suzovati . . .«

'Mn je úzko v duši, pane vrchní rado,*

pravil prolessor, »nebo v tchto dnech ztratil

jsem štstí, které plnilo veškeru moji bytost.

Mže-Ii býti náhradou za to, že našel jsem
syna, kterého jsem nepostrádal, kterého jsem
nehledal, o nmž jsem nevdl a na nhož
nemohu ani horšiti se, že se mí do cesty na-

manul. Postavil mi ho do života osud, nebo
Bh nebo kdo chcete, — jmenujte to náho-

dou — na tom nesejde, — hoch tady je : ni-

koli on, ale mj cit povinnosti, na nmž jsem
se tak prohešil, toho žádá, abych se ho ujal

a byl mu, ne-li už otcem, tedy aspo píte-

lem otcovským ... To dít nechtíc postavilo

se mezi mne a Zdenku a nevdouc o tom,

rozdlilo nás. Kdybych byl tak nerozvážný,

jako jsem byl ped sedmnácti lety, — všecko

by bylo lze urovnat a zaídit; te už to ne-

jde. Slena Zdenka bohdá zapomene na mne
a tak mi odpustí, nebo zapomenuti jest bez-

dné odpuštní. Vím, kterak tímto krokem jí

ubližuji, ale nemohu jinak. Mn je he, já

nebudu moci zapomenouti na tu, z jejíž ruky

nesml jsem a nesmím pijímat podávané
štstí. Na Zdenku eká ješt jaro života, jež

po mém boku by byl spálil mráz nespokoje-

nosti, necti a výitek — moje léto zachází a

ani klidného podzimu není : zaíná mi zima,

tím delší, ím déle zstanu na živu. Nemohu
ani spoléhati na vdnost svého syna, jemuž
léta prvního strádání a drsného mládí neod-

iním. Je mi studeno v srdci, ponvadž ne-

mám práva na vdnost svého dítte, jemuž
stal jsem se otcem v nerozvážné chvíli blouz-

nivého opojení smysl, a jehož matku jsem
svou bezpíkladnou lehkomyslností uvrhl kdož
ví v jaké strádání s tím starcem. Vždy jí

bjio sotva tyi a ticet let, když umela,
chudinka, a on je dávno pes šedesát . . .

Musil bych se báti, že syn mi tohle všecko

vyte, kdybych se k nmu znal. A ml by

ve všem pravdu, já nemám pro sebe ani

slvka, ani jediné vážné okolnosti na svoji

omluvu . . . Neklte mi, pane vrchní rado, vi-

díte, že mj trest docela již vyváží mou vinu,

kterou nijak nechci zmenšovati. Mluvíváme
o zklamáních, jež zpsobili nám jiní, nikdy

o tch, jež sami jiným jsme zpsobili, — já

zpsobil zklamání to nejvtší a nejhorší . . .

Bute s Bohem, a vyhýbejte se mi všickni,

j-ako já budu straniti se vás . . .«

Když pišel pan vrchní rada dom, pi-

stoupil ke Zdence, pohladil ji ve tvái a

pravil

:

j>Mžeš-li mu odpustit, odpus, neb aspo
zapome. Je to nešastný lovk, snad opravdu

nemohl jednati jinak a nezasluhuje odsouzení

naprosto. Nezatracujme ho, ale nemluvme již

o nm . . .« (Pokraování.)
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PRAHA VERA A DNES.
Vzpomínky a kresby nkolika autor.

XIV. PRAŽSK.Á TRŽIŠT.

|(g|ž názvy pražských ulic a námstí nám hlásají,

VJ co všechno se v Praze na ulicích prodávalo.

Mladší generace bu zapomíná nebo se o tom ani

nedoví, že nynjší Havlíkovo námstí jmenovalo

se Senovážné, ponvadž se na nm prodává seno,

pední ást Pohe zvána byla ulicí Slamnou, po-

nvadž tu bývala na prodej sláma. Jirchái a »smra-

dai* mívali svoje sídlo u vody a jedna ulice

v okolí Zderazu zvána bývala ulicí Smradaskou
Ve svatohavelském okrese býval frainort (sobotní

trhy), kde od dob Karla IV. konal se svobodný
masný trh, nedaleko míval svoje stanovišt trh

slanek. Jená ulice a sousední Žitná zachovávají

svým pojmenováním památku na doby, kdy se tu

prodával jemen a žito. Za starších dob konány
tu byly trhy vepi^ové — že pojmenování »ulice

svifíská« brzo vymizelo, je ovšem pochopitelno.

Málokdo asi ví, že v nejživjší pražské ti^íd,

v ulici Ovocné, sedávaly ovocnáky, jež mívaly

svoje stanovišt na dolejším konci Václavského

námstí. Vlastním a vyhlášeným ovocným tržištm

je známý kout mezi nmeckým divadlem a ('eletnou

ulicí, jež tvoívalo kdysi ást t. zv. tídy Králov-

ské. V klikatin ulic a

námstíek v této ásti

msta bývalo od jakživa

stedisko pouliních pro-

dava. Vedle masných
bud, jež odstranny byly

•již r. 1739, bývaly tu

ješt kotce chlebné a báby
svinice mívaly tu svoje

stánky.

Staroslavná naše uni-

versita, kde oku lahodí

chlouba budovy, pekrás-

ný arký Karolina bývala

útoištm krámkáv a

stánká. Prodavai ovoce

mívali tu svoje sklepy a

krámky, v nichž se pro-

dávalo mý-
dlo, hrnce,

laciné maso
>drobník«
a pod. V pí-

zemí býval

knihkupecký

krám slavné-

ho Adama z

Veleslavína

a proslulý

Adam Zalu-

žanský ze

Zalužan mí-

val tu lékár-

nu. Bývaly

to tak divné, zvláštní pomry za starých dob . . .

profesoi bydlili v universit a mli tu po pokojíku

a komoe, a rektor Bacháek s dovolením mistr
míval tu dokonce — holubník. Malou památku na

tyto doby universitní budova zachovala po dnes . . .

je tu ješt dnes nkolik krámv a není tomu dávno,

co usilováno o to, aby povolena byla v pízemí
universitní budovy — vinárna!

Nebylo by nezajímavo vyjmenovati, co se kdysi

na ulicích vykládalo a prodávalo. Starý zvyk, ob-

chodovat a prodávat na ulicích, je ovšem velice

zakoenn a všechny reformy v tomto smru na-

rážely na tuhý odpor. Vzpomeme jenom na boui,

kterou vyvolalo mezi prodavakami v Rytíské ulici

zízení staromstské tržnice.

To bylo tenkráte mezi rá? ovitými tržními proda-

vakami pravé dopuštni boží. Mly opustiti svoje

pouliní krámeky, usaditi se v nádherné, modern
zaízené, ped nepohodou chránné tržnici ... ale

milé matrony postavily si hlavu a prohlásily, že

se do tržnice sthovat nebudou.

Každá nová, pronikavá zmna vyvolá protitlak.

Tržnice vyžadovala nákladu nkolika milion korun,

byla vybavena všemi moderními zaízeními, bylo

nad slunce jasno, že primitivní a neudržitelné tržní

pomry musí býti konen náležit upraveny . . .

a hle . . . práv ti, kdož mli z nového podniku

nejvtší výhody, zaali vzdorovat a trvalo hezky

dlouho, než revoluní hnutí pod ohromnými dešt-

níky bylo zdoláno. Historie opakovala se ješt
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jednou, v pedmstí vinohradském,

kde byl odboj prodavaek ješt hou-

ževnatjší než v Praze — — — —
Není vdnjší procházky nad pro-

hlídku pražských trh. Bože, co let

už ubhlo od té doby, kdy se nebožtík

Marold usadil se svou štaflí na tržišti

a dlal skizzu ku svému rozkošnému

obrazu, jenž znamenal první velkou

etappu umleckých jeho líspchij ! Naše

trhy mají lakrka každý den jinou

tváinost. Nejbarevnjším dojmem a

zárove nejlahodnjším psobí ovšem

Ovocný trh. Je to pojívaná na bizarrní

skupinu prodavaek a prodava, sedí-

cích uprosted hromad ovoce, jež hraje

všemi barvami. V ervnu a v ervenci dominují tu

tešn, — snad ani makové pole nepsobí jásavj-

šími barvami než naše tržišt v této dob. Kdo
chceš vidti nco vskutku zajímavého, zajdi si sem
asn z rána, kdy pekupnice odebírají zboží od

dodavatel. Na obzoru objeví se fra s ovocem.

V minut je obklopena padesáti ženami, jež se

o zboží v pravém slova toho smyslu derou. Bývá-lí

úroda nkterého druhu ovoce mimoádná, je jím

nepatrná prostora tržní pokryta jako nejkrásnjším

živým kobercem.

Urobný prodej je na Ovocném trhu, ve velkém

obchoduje se s nim na Havlíkov námstí. Všechny

pražské hokyn a hokynárky se tu sejdou, aby se

zásobily zbožím. Ovoce jde na draku. Od nejran-

njších hodin je tu živo a hluno. Stojíš stranou

a jako u vyjevení díváš se na to mraveništ a

lovk neznalý pomr si myslí, že se dostal nkam,
kam se pišli lidé hašteit a hádat. Vejdi však do

tlumu a podivíš se, jak úžasn rychle se tu obchody

uzavírají a jak se tu zákazníci stídají. Celá Praha

jde si sem pro svoje zásoby a v nkolika hodinách

musí býti vše vyízeno, obstaráno a ped osmou
hodinou ranní musí býti zboží vyloženo v krámech

nejvzdálenjších ulic. Ovocný trh je pro tržišt jako

stvoen šastnou polohou ; ze všech stran je

oteven a mimo to spojen je s okolím nkolika

prchodními domy. Klínem, vraženým násiln do

arokrásné avenue, je budova bývalého stavovského,

nyní nmeckého divadla. Strun, ale lapidárn

vyjaduje se o budov teto ve svém díle »Kronika

Královské Prahy« Fr. Ruth : >Divadlo to mlo by se

odstraniti"!. Ješt v 18. století bylo tu námstí,

jež bylo tepnou velkomstského života, jakou jest

nyni Píkop, Ferdinandova tída a Václavské námstí.

Od Uhelného trhu až k Celetné ulici bylo tu volné,

krásné prostranství , . . jaká škoda, jaká újma se

stala neprozíravou stavbou Starému mstu praž-

skému !

Naše tržní matrony nemají, jak známo, povst

práv lichotivou. Jejich samorostlá výenost a jadr-

nost výraz stala se už píslovenou. Dje se jim

nco podobného jako Podskalákm. Maji tžké ži-

vobytí, jsou vydáni nepohod na pospas jako

pouliní sloupy a není divu, že zev-

njšek jejich bývá drsný, mluva neu-

hlazená, chováni nevybíravé. Ale vy-

slovilo se jednou slovo : jsi neotesaný

jako Podskalák, jsi hrubý jako ovoc-

náka . . dostalo se to do popvk,
do povídek, na divadla, a už to s nich

nikdo nesmyje. A pece se jim velice

kivdí. Bylo již nkolikráte na to po-

ukázáno, že pod jeinou jejich košilí

bije bodré, soucitné srdce, nejednou

byly zaznamenány tklivé ukázky vzác-

ného lidumilství tržních » matek* . . .

pokaždé se jich veejný tisk ujímá

— ale všechno to není nic plátno.

Jdeš Podskalím, lelkuješ, Vltavan o

tebe náhodou zavadí a už je zle . . . na trhu se ti

nevyhoví, jak bys si pál, prodavaka nakvašen

odsekne, a ty sám staneš se kolportérem nezaslou-

ženého poekadla, že není vtších neotesanc nad

hromotluky v Podskalí a že není neomalenjších

tvor nad baby pod deštníky na pražských trzích . . ,

Z bývalého Tarmarku, tandléského trhu, jenž

míval svoje stanovišt na západní stran kostela

sv. Havla, zbylo dnes již jen nkolik židovských

krámk pi severní zdi kostela. Zde lze koupiti

chvaln známé šatstvo od panstva odložené, a pro-

cházíš-lí uzounkou ulikou, neujdeš pozornosti

iperného tarmakáe, jenž t svdn láká, abys mu
prodal svj zimník nebo svrchnik. Rytíská ulice

je dnes uvolnna — prodavaky pesthovaly se

do tržnice, jež svým velkomstským rázem slouží

Praze ke cti. Pisatel by poteboval péro arcimistra

a bystrého pozorovatele bh životních Jana Amosa
Komenského, kdyby se chtl pokusiti o to, tržní

tento labyrint dkladn a hodn názorn popsati.

Naše hospodyky a jejich pomocnice mají tu denn
sva dostaveníka a leckterá elegantní panika, jež

o polednách promenuje na korsu, mla tu nkolik

hodin ped tím s prostoekou a neohroženou pro-
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davakou tak ostrou kontroversi, že by lovk ani

nevil, jak v takových chvílích sociální protivy se

vyrovnávají. Režná košile utká se tu s hedvábím,

ale nebývá mezi soupekami jinakého rozdílu krom
tchto zevnjších známek.

Ti tržní ústedí, Uhelný trh, v Kotcích a v Ha-

velské ulici mají ráz ješt demokratitjší než

Ovocný trh. Tam, kde nyní stojí ada dom v Kot-

cích a budova mstské spoitelny, bývaly Kotce,

budované ve tvaru basiliky. Z hlavni lodi vedla

do každého krámku dvíka a výkladní okno. Kotce,

jež zakoupeny byly r. 1890 mstskou spoitelnou,

upraveny byly r. 1782 na divadlo, v nmž hrávaly

koující spolenosti nmecké, vlašské a antílické.

Na bývalé, proslavené kdysi tržní krámy zstala

památka v pojmenování nynjšího tržišt v Kotcích.

V ranních hodinách je tržišt peplnno zbožím a

napchováno lidstvem, že by jablko nepropadlo.

V dob okurek bývá tu zeleného tohoto nadlení

celé kupy. Až do ulice vykynou vlny této oblíbené

poživatiny a koho v této konin potkáš, má jist

aspo jednu okurku v kapse. Není naprosto

možno vyjmenovat vše, co tu lze koupiti a elio

je tu ohromné množství Prodavai stoji za svým
zbožím jako za pyramidami, jež se valem zmenšuji.

Za dv, ti hodiny bývá všechno skoupeno a od-

neseno. O pabrky derou se potom ti, kdož nemají

tolik, aby pihlásily se v dob, kdy o kupce s na-

pchovanou tobolkou není nouze.

Vnou zahradou, v zim v let kvetoucí, je

Uhelný trh. V ásti blíže k Platýzu jsou stánky

pro kvtinovou ozdobu na hroby, ve druhé polovin

tržního námstíka mají pestré výklady zahradníci.

Ped svátkem všecli vrných Dušiek má tržišt

zvláštní, dojímavý ráz. Ponuré, stlumené barvy,

šedivá a lialová, pevládají a tisíce lidí se tu za

den vystídá. Odtud rozcházejí se kupci s vnci
a kíži z umlých kvtin na pražské hbitovy. Za-

jímavo je pozorovati kupce v oddleni zahradni-

ckém. Za nkolik krejcar koupíš tu kvtinovou

výzdobu do dvou oken. Je to po vtšin chudina

a dti jejich, jež za nkolik halé opatují si tu

sazeniky do koená.
Ješt jedno originální tržišt má Praha. Je to

výroní hrníský trn na Kamp, na kterou je

v takových dobách z kamenného trhu zvláštní po-

dívaná. Celé prostranství je peplnno zbožím,

k vli kterému putuji sem hospodyky z nejvzdá-

lenjších konin. Nkdy nalezneš tu v záplav pra-

obycjného, praktického nádobí roztomilou hlinnou
ozdbku, kterou bys jinde marn hledal.

Mimo tato hlavní ústedi je po Praze roztroušeno

nkolik menších tržních zákoutí. Vtší, pražským
podobná tržišt mají Kr. Vinohrady, Žižkov, Karlín

a Smíchov a ostatní pedmstí. Všude je ovšem
totéž zboží, týž šum a ruch . . ale pražská tržišt

mají pece jednu velkou pednost . . svoje starobylé,

památné okolí, svou staropražskou folii, která vtiskla

Starému pražskému mstu, od nepamtných dob ste-

disku obchodu, zvláštní ráz, o jehož zachování

nutno usilovati v každé dob a proti všem kazi-

svtm tchto ist pražských krás. Jiljí.

Z ESKÉHO ŽIVOTA.

-^ Nový starosta král. hlavního msta Prahy
ujímá se úadu. Po dru. VI Srbu, který byl po-

volán ped léty na stolec primátorský nevelkou

vtšinou, ale brzy dosáhl neobyejné popularity

v celém národ, pichází dr. Karel Groš. Je

o nm známo jen tolik, že je muž pevné vle
a rozhodný demokrat. Pražané si libuji, že jím

pichází v elo hlavního msta po delší dob praž-

ský rodák. Kruhm umleckým není neznámo, že

má dr. K. Groš smysl pro umní, že je pítelem

literatury a divadla, a že pi ešení velkých úkol,
které ekají Prahu jako moderní velkomsto, osvd-
oval pokrokovost. Za literární obec vítáme nového

starostu s nejvtšími sympatiemi.

Q Náš týdenník zahajuje tímto íslem nové

pololetí. Upozorujeme na tuto okolnost milé od-

bratelstvo s pipomenutím, že podražením tisku

jsme nuceni cenu ísla o dva halée zvýšiti.

- Vendelín Hudil, iditel mstského divadla

v Plzni, slaví dnes jubileum tyicítileté divadelní

innosti svojí. Budil šel k divadlu z pravého nadšení.

S Puldou ochotniil už na reálce a oba skoro sou-

asn nechali studia, vyhledali si uitele — Pulda

Fr. Kolára, Budil F. F. Šamberka — a hráli z po-

átku, kde se jim k tomu naskytla píležitost.

Patronkou Budilovou byla hereka Eliška Svandová-

Pešková, která mu doporuila, aby se ucházel

o angažmá v Plzni. Dne 4. února r. 1866 hrál

tu Budil roli Dona Caesara v Kolárov tragedii

:

»Don Caesar a spanilá Magelona*.

První jeho vystoupení nesetkalo se s nejvtším

úspchem.
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Vrátil se do Prahy, hrál za pruské okkupace

v Novomstském divadle, psobil njaký as potom

u Prozatiiiinho divadla a když se nedokal té po-

zornosti, kterou oekával, nastoupil hereckou pout

po vlastech eských. Doménou jeho psobnosti

stala se Plze, kde svým záslužným psobením
pipravil pdu pro zízeni velkého, diistojného di-

vadla, jež ídí pevnou a obezelou rukou.

Budil je hercem prvního ádu. Ped pti roky

vystoupil pohostinsku na Národním divadle. Úspch
jeho byl pronikavý a eská kritika ocenila um-
lecké jeho výkony zpsobem neobyejn lichotivým.

Plze oslavila jubileum Budilovo dne 1(5. bezna
z toho dvodu, ponvadž práv toho dne ped
tymi roky vyzván Budil, aby pevzal umleckou
správu divadla. A'.

>Mušky<, jež sehrány byly minulou stedu

na scén smíchovského divadla (> Cyklu kruhu e-
ských spisovatel* veer VIII.) oznail pan autor,

Karel Kol man, jako povídku ze vsi. Spisovatel

v pedmluv knižního vydáni své dramatické prvotiny

vysvtluje i toto oznaení i celý ráz hry. Divadlo

trpí prý vlivem mnohaletého umlého a násilného

dramatisování a jen pomalu a na celý veer
nerado prý zvyká prosté reprodukci života. Pan

Kolman o toto poslední pokusil se s velice pkným
zdarem ... Je pravda, jsou v jeho práci mnohé
velice pozoruhodné pednosti, je tu ada výborných

figurek, jež dokazuji, že pan autor má bystrý po-

zorovatelský talent — ale scéna má svoje nezmni-
telné postuláty a ponvadž pan autor zapomnl nahra-

diti starou formu ním aspo pibližn úinným,
nepodailo se mu v celku vyvolati jiného dojmu než

práv povídkového. O he možno shrnouti úsudek

v nkolik slov : Pan autor prokázal touto svou

povídkou ze vsi, že má bohatý fond, že umí život

skuten dobe a úinn reprodukovat . . . Pidá-li

k pištim svým »Muškám« ješt tu kaceovanou
» formu* . . . není vyloueno, že v njakého toho

»eského echova* — doroste. — 11—
— Frant. Ženíšek. V psychologii našeho národ-

ního vývoje bude budováni Nár. Divadla jednou

z nejzajímavjších kapitol. Národ jistý již svojí

e.xistencí vytvoil tém rázem širokou basi literární

i výtvarné kultury, po jednotlivých zjevech sou-

asn tém vystupuje celá generace, jež rozeila

stojaté vody umleckého života.

Aleš a Ženíšek jsou typickými jejími representanty
;

první nastupuji dráhy, jimž vytkl mety osamlý
genius Mánesv. Jdou z poátku spolu, v tsném
spolupracovnictvi dekorují foyer Nár. Divadla, tohoto

trvalého pomníku cit a snah celé epochy. Aleš,

v sebe uzavený epik lidového života, zvolna kráí

k synthese eského kraje a duše jeho lidí, Ženišek,

širších rozhled, pejímá od Mánesa kult rytmické

linie, již však nestylisuje, ale idealisuje. To je jedna

nota jeho spíše lyrického, mkce citového umní,
jak ozývá se z jeho karton a dekorativních kom-

posic. Sgrafita na Zeyerov dom v Poštovské ulici

a vodárn, zniená opona Nár. Divadla jsou z veliké

rady, jejímž harmonickým zakonením jsou barvité

fresky Pantheonu. V druhé, ve svých portrétech,

zstává spíše vren malíské tradici svojí generace,

jíž bželo pedevším o dokumentární zachycení

vnjších rys modelu. — Urili djinné místo Že-

níškovo v novodobém eském umni je úloha, jež,

jako tak mnoho jiných, eká dosud na svého

mistra.

Dnes uctíváme v Ženíškovi znamenitý lánek
velikého etzu, uitele celé generace, pokraovatele

v umleckém odkazu Mánesov. Výrazem této úcty je

poslední trojsešit tetího roníku »Díla<<, jenž je cele

vnován jeho práci. V ad dobrých reprodukcí ped-
vádí rušnj' cyklus »Zvíátka a Petrovšti«, který

se svou groteskní, nmecké romantiky pipomínající

komikou, stojí osamocen v harmonickém a klidném

díle Ženíškové, pak jeho malby a kartony a adu
portrét. Skizzy a studie s životopisem umlcovým
od F. X. Jiíka doplují objemnou publikaci.

Bylo by dobe, kdyby •Dílo* v podobných mo-
nografických pehledech eského umní pokraovalo.

Levého, ermáka, Kosárka, Pirnera tém neznáme.

P.

O Jinoši eští! volal » Sokol « ve všech mstech
v provoláních na brance, aby byli pamtlivi lidské

dstojnosti, že už to není verbuk jako býval, že

je to na uváženou, jde-li mladý muž k odvodu.

— A jinoši eští se drželi ! Picházeli s bandami

muzikant, cloumali se v blát prostedkem ulice

a jeeli jako opice. Ovšem, že bylo dost i slušných

mladík, ale takoví bývali již díve. »Jinoch eský*,
ten pravý, nedal na sebe provoláním psobit, on

zstal na své kulturní úrovni jak byl a nepeje si

býti povznesen. — Tuto zprávu pinesly Miškov-

ského »Naše Hlasy* v eském Brod. .\le bylo

by chybou, kdyby se ml pouhou novináskou no-

tickou pronésti stesk a pak složit dlan do klína.

Nemla by se tato otázka státi pedmtem nových

úvah ? Neml by se zkusiti vážný apel njaké vý-

znamné korporace, eské obce sokolské nebo Ná-

rodní rady na obecní pedstavenstva? Ta by mohla

ped odvodem brance svolati a dstojným zpso-
bem pouiti je, aby šli k odvodu jako muži a ni-

koliv jako stádo. Miškovský tolik dobrých vcí na

eskobrodsku zkusil — což, aby i tu uinil svj
okres pokusným polem?

-•- Satiry: (Mat. Frant. Klácel: Ferina
lišák — Karel Horký: Paliovy sloky —
Viktor Dyk: Satyry a sarkasmy — Die

Taufe des Zaren Wladimír).

kádka satirických knih nahromadila se mi na

stole — ó, pro satiru je v echách stále dosti

pole a látky, zaber kde zaber. Látky je dost, ani

vtipných hlav jist by nescházelo, ale zdá se, že

kuráže není — proto hodn uniká nepovšimnuto.

Jsme tu tak stísnni na malé ploše, druh druha
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denn skoro potkáváme — to se tžko íkají vci
nepíjemné. A pak už Havlíek to ekl, nejsme
snad pro satiru ješt vychováni — na epigram

>prostedek máš jistý — chumá vlas z epigra-

misty*. Než, k novým knihám satir. Poínám Klá-
celovým F.'erinou lišákem, který vydán byl

poprvé r. 1845 v Lipsku a nyní vyšel podruhé

péí Jana Kubelíka. Je to první a nehledíme-li

k echovu Hanumanu, dosud jediné zvíi^eci epos

eské, zpracované aici podle staré nmecké básn
R e i n k e d e V o s, již Gothe pektil na Reinecke
Fuchs. Epos Klácelovo má dnes jen cenu literárn-

historickou. Ale místy najdete v ni trefné šlehy

satirické a také zajímavá je pro osudy Klácelovy,

jenž v ní zobrazil nejednoho svého odprce a ne-

pítele. Moderní satira není již tak nevinná a krotká,

aby se utíkala k masce zvíat. Jak odvážná a trou-

falá dovede být, dokazují Karel Horký ve svých

Paliových slokách a Viktor Dyk v Sa-
tirách a sarkasmech. Verše Horkého jsou

bezohledné, plné pošklebku a posmšku a teba
i cynické, frivolni, kacíské jako verše Fr. Gellnera,

jenž v jeho knize vystupuje jako karikaturista, ale

nelze jim upíti vtip, pknou formu (zvlášt rým
jeho je místy originální) a hlavn trcfnost a humor,
spojený s jedovatou jizlivostí ! Smle a urit do-

padá tu každá rána, proti uritým osobám vyletuje

otrávený šíp. Nikdo a nieho se tu nešetí, nic

není Horkému tak posvátným, aby v to nezamíil,

ale ve svém genru je to pes všecko, s ím ne-

mžete souhlasiti, kniha úinná. Ne tak cynický,

ale stejn osobní a smlý je ve svých satirách

Viktor Dyk, a verše, které vnoval svým literár-

ním pátelm v Epitafech — nap: »Otokar
Bezina, žel odkvetl — každý ho chválil,

nikdo neetl.* nebo »Nechf každý osel
zdšen zahýká — nad hrobem velikána
Hladíka* a témuž jinde: »Pro každý pánu
smje se, — to vdla bych ráda, on za
to pece nemže — že nic mu nenapadá*
— budou vždy dokladem jeho výborného, humoru
a vtipu, jeho odvážnosti a kuráže. Jedno vadí

Dykovým satirám velice. Jsou plny subtilních na-

rážek, jimž porozumti miiže, jen kdo piln sledoval

život literární poslední doby, pamatuje všecky po-

lemiky, zaslána a literární spory. Dnes ješt najdou
se tenái takoví — ale za pár let budou jeho

satiry klínovými nápisy. Mén šastný je také Dyk
ve svých satirách politických — Každý satirik

musí se u nás uiti u Havlíka. Ten zstává stále

ješt nedostiženým vzorem. Z Nmc jen Heine,

básník »Deutschlandu< se mu vyrovná, a tak mohl
by za hranicemi uvítán býti nmecký peklad Hav-
líkova Kes tu sv. \' lad i míra, jejž vydal
v Praze Dr. Viktor Vohryzek. Peklad Vo-
hryzkv pkn piléhá k originálu a dobe se te
— jen Jezovitský marš (uznávám arci veliké ob-

tíže) parafrasován trochu píliš voln. V doslovu

pekladatelov zaráží, že jako nejlepší spisovatele

eské oznauje Nmcm hlavn Nerudu a Havlíka,
opomíjeje zcela i Vrchlického a echa. —a—
^ O líspchu sní u nás tolik autor, herc,

výtvarník. A tolika kivolakými cestami snaží se

dosíci tohoto cíle. Snad mnohým nešastníkm bude
hojivým balsamem nkolik ádek z knihy G a s to n a

Rageota, který vykládá, že úspch není plodem
díla, ale skutkem spolenosti. Rodí-li se úspch,
jest jednotlivec pod tlakem celku. Žádný jednotlivec,

žádný kritik nevyvolá na p. úspch kusu divadel-

ního. Také osobnost autorova nemá pi tom vý-

znamu. Jméno autorovo nanejvýše diváky pivábí,

ale spisovatel zmizel, jakmile se zvedla opona.

Každý autor musí si novým dílem znova dobývati

úspchu. Pt minut nudy, a desítiletá nebo stoletá

sláva autorova je ta tam.

Proto musí bráti každý rozumný divadelní editel

tak veliký ohled na své obecenstvo. Je s ním dle

kronikáe vídeského jednoho listu v této vci po-

dobný stav jako se stálými hosty v restauraci.

Jsou zvyklí na uritý stl, na totéž prostedí, na

uritý zpsob obsluhy. Jsou-li spokojeni, myslí,

že mají o tuto spokojenost jistou zásluhu V di-

vadle jde zvyklost i tak daleko, že oblíbený herec

mže zachrániti i zcela bídný kus.

Z eského života máme dosti zkušeností, že

nkteré hry zapadly, jakmile zmizel herec, k vli
nmuž se chodívalo na pedstaveni. Pi reprise

v novém obsazení nebylo po dívjším úspchu ani

památky.

D Z našeho nakladatelství. Dnešního dne vy-

dána obsáhlá studie Dr. J. Boreckého o Jaro-
slavu Vrchlickém. — Souasn vydáme
.Štolbovo nejpopulárnjší drama »Závt« v no-

vém vydáni pesn dle režijní knihy Národ, divadla

v Praze. — Jaroslava Vrchlického svazek

Literárních rozprav, o které jeví se již nyní

znaný zájem, jest v tisku.
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Slovanský postup.
Anketa »Máje«.

kušenost doby velí, v zájmech spolených sdružovati síly. Jen silným
náleží budoucnost. Rozptýlenost sil vynesla drobným kmenm slovan-
ským ono kulturné podruží, z nhož pes svoji poetnou sílu neumly
se dosud vybaviti. Více ve svoji bezpomoc, rozpadaly se v bezmocné
slabé potem i významem kulturní celeky. Naskýtá se otázka, nejsou-li

jisté sféry zájm, jimiž sjednoceny mohly by bratrské kmeny zna-
menati, ne už malomocné, národní svtíky jedno, dvou a ptimilionové
ale ve spoleném zájmu vdom sjednocený velký, mnohamilio-

nový svt slovanský! Jeví se poteba, aby sjednáno bylo jas no v té otázce.

Žádoucna je odpov dvma punkty

:

a) považujete spolený postup mezi slovanskými národy v íši za možný akte rým
smrem (ve kterém oboru?)

b) jak si pedstavujete, že by spolený postup nejúelnji mohl býti zaízen
a uskutenn?

Všestranné úastenství v anket dává nadji v slibný výsledek. Odpovdi stále docházejí.

Páni úastníci namnoze odvodují šíe svá dobrozdání. Hled k úzkému rámci listu, ukáže

se asi poteba, shrnouti asem plné znní došlých odpovdí ve zvláštním vydání.

Tuto zatím uvádíme tres jednotlivých hlas v poadu, jak došly.

Rej zahájil pední básník slovinský, spisovatel pan Anton Aškerc v Lublani.

Z delšího dopisu vyjímáme

:

Otázka je vážná, nebof se týká naší existence
budoucí. Spolený postup slovanský považuju
nejen za možný, ale pímo nutný. Ostatn už
ve mnohém e.xistuje. Slované cítí, že tvoí
celek a ten pudový pocit je nejmocnjší dkaz.

že je spolené dílo možno, ze všech obor
lze uvésti fakta, jak instinktivn k sob tíh-

neme. A postupem inteligentním lze nejasný
pírodní pud obrátit u vdomý program.
Nositelem myšlenky je jazyk. Nelze ovšem

pedpokládati, že by jeden slovanský národ
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k vli druhému nebo kvli celku, chtl vzdáti

se svého jazyku. Nezbývá tedy, než peovati
o to, aby znalost slovanských jazyk mezi

Slovany v íši co nejvíce se šiinla. Slovan
snadno dospje, rozumti druhým jazykm
pobratinským. Ta snadnost staí se povin-
ností. Každý a rozumí druhým a mluví
svým mateským jazykem. Ten prostedek
vzdlanostní umožní vzájemné poznání na poli

literárním, cestování po slovanských zemích
a vbec všemožné styky kulturní. Povznos
obecné úrovn vzdlanostné mezi sbratenými
národy bude cílem spoleného postupu.

Zdály by se mi úelnými následující pro-

stedky :

1. Slované v íši a vyberou ze sebe (ped-
pokládá organisaci!) zástupce všech obor,
kteí by se co rok na domluveném míst schá-

zeli ku porad. Embryo takového národního
snmu pedstavují dosavadní Sjezdy slov. no-

vinástva. Zde by se petásaly slovanské

otázky nejvíce naléhav é

;

2. znalost jazyk a písemností slovanských,

aby se na veejnosti usilovn šíila;

3. Severn a Jižné Slovanstvo ve zvláštních

svých zájmech nech utvoí skupiny pro spo-

lený postup. Tuto snahu v poslední dob
projevily sjezdy v Záhebe, v Blehrad
i v Sofii.

4. Slované v íši nech si hledají pátele

i obhájce mezi románskými politiky, literáty

a publicisty.

o. Na sjezdech nech v první ad se pe-
mýšlí o spoleném diplomatickém mezislovan-

ském jazyku, jenž by v dohod, bez násilí

mohl býlí pokusmo v potebu uveden.*

Z listu Poláka pana Dra Alfreda Zgórski-ho, iditele »Krajovego banku« ve Lvov.

• Nejsem politik, ale uil jsem se kdysi

djepisu a snažím se, míti otevené oi na to,

co se dje . . . Hledím na otázku se stanoviska

hospodáského. . . Nepopiratelným zjevem je

snaha národ slovanských, sjednotiti se za
úelem protiváhy živlu germánského . . . Sou-
hlasím, že jen silným náleží budoucnost a uím
se tomu pedevším z neobyejného rozvoje

síly národa eského v dob sotva dvou gene-

rací ... Se svého užšího hlediska hospodá-
ského mám za to, že práv na poli práce
hospodáské dlužno rozpisti spolenou
innost národ slovanských.

Znám jest Vám antagonism Polák a Ru-
sín naší vlasti, avšak mé osobní, piznávám,
dosti skromné snahy na tom poli, vzbuzují ve
mn dvru, že práce ta nemusí býti
bezplodna . . . Soudím, že .Slované rakouští

povinni jsou spojovati se pedevším na
poli hospodáském a zahájiti boj s ná-

tlakem, který nás zde nechce pipustiti k roz-

voji. Vzdálen toho, abych inil jakékoli výtky,

poznamenávám pouze na píklad, že kapitál
eský jest pro nás v Halii (V dnešním zp-
sobu svého postupu patrn ! Pozn. red.) stejn
hrozný, jako kapitál a prmysl nmecký a

pekáží nám stejn vytrvale jako tam ten.

Odpovídaje na konkrétní otázky, pravím, že

:

a) považuji spolený postup za mož-
ný v prvé ad smrem práce hospo-
dáské;

b) spolený postup musí býti, dle mého
úsudku, upraven na základ spolen
sestaveného programu, jejž by ustano-

vili mužové praktití a osvdení na spo-
leném sjezdu.
Mám hlubokou víru, že tím zpsobem prak-

ticky zahájena práce, zstavující stra-
nou rozpravy theor etické, sblíží ná-

rody a vytvoí znenáhla spolený program
mohutné výkonnosti, . . . která nám
zjedná žádoucí pevahu na váze djin . . .«

Slovinec pan Dr. Henr}'k Tma, advokát a zemský poslanec v Gjorici,

v delším, velmi zajímavém pojednání vychází
z hlediska historicko-biologického

:

'Organismy národní podléhají týmže záko-
nm, jako organismy pírodní. Vývojem djin
octla se slovanská plemena v obranném po-

ložení vi útoným živlm sousedním. To
bylo píinou, že ustoupilo vdomí velikého

spoleného úkolu bližší snaze uhájiti pede-
vším užší svou osjobitost. Tak pišlo, že se

odlouili od sebe echové a Slováci na severu
jako se odlouili od sebe Slovinci a Chorvaté

i .Srbové na jihu. Jedni jsou obstoupeni živlem

nmeckým, druzí maarským ajinými. Pi tom
zstávala vždy v pozadí instinktivná idea, že jsou

všickni leny vtšího národa. Historicky teba
rozeznávati trojí skupinu plemen : ruskopolskou,

eskoslovanskou a jihoslovanskou. Zájmy
skupin se ovšem pirozen ve mnohém roz-

cházejí.

Chorvaté, Srbi a Bulhai jsou zempisný
celek, mají pirozený zájem utvoiti celek ho-

spodáský a po té stránce ovládnouri behy

434



RONÍK IV. M A j ÍSLO 28.

Adrie a východníhu .Stedozemí. Slovinci jsou

pedstráží té skupiny. .Snaha po osobitém roz-

voji zaslepila Chorváty a Srby, že nevystihují

dležitost položení Šlovincv, aniž echové
jsou si ho dostaten vdomi. A tak živel n-
mecký pi^es Slovínce se tlaí k .Adrii. Je pi-
rozeným úkolem ech a Jihoslovan za-
staviti ten postup. Jde tu o zápas na
život a smrt.

Ob skupiny, eská a jihoslovanská, i po

stránce hospodáské jsou na sebe poukázány.
Je v zájmu eského vývozu, aby ovládl ob-

chodní cestu úa Balkán a stedozemní Vý-
chod. eské skupinu musí zaležeti na roz-

kvtu jihoslovanské a zvlášt na trvání slo-

vanské stráže na .Adriji a velkoobchodního
emporia Terstu. Heslo ; >Terst .Slovincm,
Slovinci Balkánu I

< Také proud vystho-
valectví eského sluší obrátit od kraj
nmeckých, kde eský živel se utápí, smrem
na slovanský jih. .Sthují-li se sem Nmci
a tvoí své kolonije, tím spíše v zájmu vlast-

ním a slovanském mli by sem obrátit zetel

echové.
Tak se rýsuje hledisko pro spolený ho-

spodásko-politický postup obou slo-

vanských skupin. Spolený kulturný zájem
je pak zcela pirozeným dsledkem.

Kdo nám zabrání, abychom založili esko-
srbskou banku v Blehrad, esko-bulharskou
v Sofii, esko-slovanskou v Terstu a zárove
velkou ústední obchodní banku v Praze nebo

v Terstu Kdo nám zabrání, abychom zídili

veliké slovanské paroplavební družstvo na ja-

derském moi s kapitálem sdruženým jihoslo-

vanským a eským ? A veliký komisionáský,
zasýlatelský a jednatelský závod eskojiho-
slovanský v Terstu a v Soluni' A denní
poteby hospodásko-praktické bu-

dou nás nabádati, abychom se ve škole
i mimo školu uili navzájem svým
jazykm. Živý zájem nás všemu nauí.
i>Die Idee blamirt sich immer, soweit sie von
dem Interess verschieden.* [Karel Marx, 1845].

Praktická zkušenost politická uí, »že musí
býti každé dílo prakticky hospoda -
sicé neseno a podpíráno prací du-
ševn citovou.* Nadšeni idejné napomáhá
hospodáskému rozvoji plemene. Tato práce

musí býti úkolem zvláštních initel

:

1. Družstva publicist a spisovatel. Orga-

nisace skupin v tom smru. Každoroný spo-

lený sjezd delegát za úelem vytení spo-

lených úkol.

2. Spolené svazy uitelstva. Vytení spo-

lených cíl. Jako Giuseppe Mazzini ustavil

»Giovine Italia«, ustaví se >Slovanská omla-

dina«.

3. Obdobn se utvoí svazy právnické, p-
vecké a hudební, tlocviné, vzdlávací a so-

ciáln, obchodní a kupecké, každé se zvlášt-

ními úkoly za úelem koneného slouení
kulturního . . .«

Haliský Rus, pan Dr. Icharion Svja.šeckij, spisovatel ve Lvov

považuje otázku spoleného slovanského po-

stupu za souástku povšechného úkolu vše-

lidské vzdlanosti. Vyšší stupe každé živé

jednotky plemenné, slovanské i neslovanské,
závisí na harmonickém rozvoji všech pírod-
ních sil a na uspokojení všech organických
její poteb. Budovu národního rozvoje sluší

proto stavti na základech povšechn lidské

kultury : na svobod, pravd, na všeobecném
blahobytu a prosté kráse.

Nedostatek tchto podmínek vzbudil na
mnoha stranách zjevy národního šovinismu,
náboženského fanatismu i stavovské nená-
visti, jež používá nejhrubšího násilí ("proti

jinak smýšlejícím.

Vykoenit toto z 1 o, pokládá za první úkol

budoucí slovanské jednoty.

Nejinak mají se utváit pomry Slovan
k sousedm Neslovanm. Cíle a zákony
kulturního vývoje jsou majetek všelidský.

» Kterak odrážet útoky hrubé síly ne-

pátel vnitních i vnjších?
Teba hlásati zásady všelidské kultury

i našim utlaovatelm. Teba jsme utratili

ást svých sil, pece zvítzíme, nebo národní

massy našich nepátel nejsou našimi nepá-

tety. Ony pochopí ohromný význam absolutné

svobody i láskyplné snášelivosti pro povšech-

nou kulturní snahu a odvrátí se od svých

vdc. Odvrame se i od našich.*

[(Pokraování.)
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ANT. KL.'^.ŠTEKSKÝ:

Poledne v lese.

Ni list se nehne. Slunce žhav páli.

Vše dímá, spi neb hlcda proužek stínu

:

hle, motýl znaven klesl na kvtinu,
stvol schýlil se, pták onm, žehnou skály.

V ten mžik se staíí nejvíc v lese báli,

a pastý krad se zticha na mýtinu,

by velký Pan, jenž usnul v lesa stínu,

se nezbudil a nevykiknul z dáli.

Le zhynul Pan a s ním i dávnovká
druž satyr ; nymf sladkých není v hluši

již lesní, prázdno u istého zídla.

Dnes básník pouze, lesy jda, se leká,

kdj'ž s mrtvým lesem srovná svoji duši,

kde pramen zpráh' a nechvjí se kídla.

Spánku.

•Poj. vlídný spánku, dív než blýskne zoe>m zanes v kraje, skryté zrakm denním,
mé oi zamkni tichým políbením

a v hrudi vše mi ukolíbej hoe

!

M uspi slavnou, velkou písní moe,
jež asto slýchám, den když v sen si mním,
jak v przraném dni modrém, podjesenním
zní, zpívá, jiskí, svítí na obzore.

M uspi zvstí starých, tmavých les
o nymfách, elfech, na mechu a vesu
jež tanily, o pešlých lidstva rodech.

M uspi vánkem, jenž pad na resedy —
le ze všeho a padne naposledy
mn v sluch : mých dtí spících zdravý oddech !

P
Pro jednu chvíli.

ro jednu chvíli by to jenom bylo,

pro dtství den, jenž jako potok zurí,
pro lásky mžik neb radost chvíle tvrí,
sn z chaoíu kdy záné vstává dílo.

Pro první žvatlot dcka, jež tak milo,

pro vítzství snah, zloby pes odprci,
kdo nežehnal z nás žití, jak je uri
žít Osud, nech kol moe bd se slilo.

Tak zpola slep a žití nesa psoty,

když na Colonnu vzpomnl Buonarroti,

i v pozdním stái lísmv šleh mu v líce.

A Dante, který peklo vidl žití,

jak lovk balvan v boj a bol se ítí,

tonoucí vynes dít z ktitelnice.

Melancholie.

(sJde spustlým parkem ; chladný den se stmívá,

mha stromy vine se jak závoj z gázu ;

pod nohou list ji šustí, jenž tu stlivá,

stesk po zašlém zní v starých hodin rázu.

Zí, pavuin pad .'\mor do pediva,
pejíždí dlaní ovtralou vázu,

v kvt svadlý dýchne, marn však jej zhívá.
Jak slzí, vzdychá, zíc jen skon a zkázu I

A pece sob piznati se bojí,

že nechtla by na dn duše svoji,

by jaro, teplo vrátilo se zpátky.

Ni zá ni kvt ni píse, smích a zdraví,

roj motýl, let vážek mihotavý —
že jí ten stesk je nevýslovn sladký.

Carpe diem.
v

Vas letí, letí — v stedu svojich knih

a sn a práce žiješ poustevníkem.

A jaro zvadne, léto je tu mžikem,

jak divíš se, když náhle padá sníh.

Pak marn ptáš se, kdy se k letu zdvih

pták, jenž tu zpíval modrým za šeíkem,
zda pravda je,^že kaštan odkvet, víkem
kdy peklopil as mladost tvou i tvých.

Sem, dti, ke mn, s ela všecky chmury,
a stranou, knihy, spisy, korrektury,

žel, jak jsem dlouho hradil srdce tím !

Ve vašich oí modru, líek nachu
se stápím celý, vpívám jako v strachu,

že pvab ten už zítra neuzím . .

Z dílny.

mdo cítil radost z hotového díla?

Stín pochyb vstává, chlad a mráz jen iší,

kde chtl jsi žár; v své slyšíš nad ním tiši,

jak závist syí už a zloba spílá.

Le stavit, boit, klenout — v tom je síla

a ples a radost; jako koka s myší
s myšlénkou hrát, král nepoznaných íší.

Bh chaosu, snít, zá než blýskla bílá.

Shas' básník, malí — slok jen zbyl tu stoh,

skizz nehotových. Škoda krásných vloh —
vy dít — žel, že dílo nedal za sny

!

Le z nahozených lehce zlomk tch,
ký tvrích ples sladký vane dech,

a na mé rty se povzdech krade: Šastný!
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Sbohem.

Uáš sbohem hrakám, jež t tšívaly,

dáš s bohem dtským radostem a hrám,

rodnému prahu, odcházeje v dáli,

dáš sbohem rukám, jež jsi líbal, malý.

Dáš sbohem zemi, let k výšinám,
dáš sbohem lásce, jež je lest a klam,

dáš sbohem snm, jež pouze prázdno halí,

dáš sbohem druhm a jdeš sám a sám.

Dáš sbohem cestám — lip už ti jen v koutku. Stín u tebe, by podetnul ti stvol.

dáš sbohem íši — rmut ti zkazil choutku, Jen ješt jednou rozhlédneš se kol —
dáš sbohem mládí, jež se nenavrátí, as všemu, všemu, všemu sbohem dáti!

STANISL.-W JARKOVSKY:

Na podzim, v oeší
(Pokraovaní.)

adal sníh a bylo zima.
Slunce svítívalo úko-
sem a mrzlo. Schy-
lovalo se k vánocíim
a sviitení náladu cítili

studenti nejen gymna-
sia ve Strakaté ulici

na Prostedním mst
pražském, nýbrž všech
škol vbec, vé do-

brých trnáct dní naped. V kapesních svých
kalendáích škrtali dni a poítali, kolik jich

ješt zbývá pro školu, psali svoje úlohy, cvi-

ení a praeparace, jen aby nic nezbylo pes
vánoní prázdniny a utahovali všecky šrouby

žádná »pecka< neb aspo
i rodim kazilo náladu

své pilnosti, jen aby
pecek co nejmí jim

svátení.

Duch, který už už
hých nedlích práce

loviny prosince, te

jevil únavu po tch dlou"

od poloviny záí do po-

znovu se vzpružil, pro-

fessoi zase se trochu shovívavji usmívali, na
chodbách bývalo za respirií jako v úle pilném
a pracovitém, a ob strany tšily se na tch
nkolik dní oddechu a domácího tepla. Nikdo
jim toho nemže zazlívati a jist nezazlívá,

ani ne ten. kdo vypoítal, že professor, mající

týdn i ma.ximum svých hodin, všecko dohro-
mady vzato, nepracuje víc než njaké dva
msíce ron, po dvanácti hodinách denn.
O vánocích peje se tedy klid i takovým le-

nochm, jakými jsou proessoi, a neje

den z nich bude i o tch prázdnmách tráviti

svoje svátení odpoledne ped haldami úloh,

jichž korrektury musí prohlížeti, ped katalo-

gem tídním nebo hlavním, jehož rubriky bude
vyplovati s úzkosti jiné vci hodnou, nebo

pepsati se tam neb dokonce udlati kaku
do úedních dokument znamená zkaziti si

humor na dlouhé nedle, když nic víc. Staí

páni cvií se tu v krásném psaní a službách

diurnistských, kdežto kustodové kabinet

s hadrem v ruce jedné a smetákem ve druhé

chtíc nechtíc dlají konkurenci dvekám a

sluhm. Bylo by špásovné, kdyby tyto práce

konali ve zlatých límcích o jedné nebo dvou

stíbrných rosettách . . .

Tšil se tedy kde kdo. dokonce i Prokop

Skivan, z nhož od té hodiny, kdy vyvolal

poprvé Prokopa erného, byl uinný beránek,

zvlášt mezi sextány, kteí byste vypozoro-

vali, jakým vlivem záhadným na psobí
erný. Netázali se však a nepátrali pro to,

ale za to dovedli toho náležit využiti. Kdy-

koli se jim nechtlo do nkteré lekce, pi-

mli nesmlého erného, aby jako deputace

požádal profesora za poshovní. Professor,

jakmile uerný se k nmu blížil, hned zjemnil

obliej a hoši už vdli, že je vyhráno. Sic

tak trochu na oko láteil a ptal se pak:

»Ani vy. erný, nejste pipraven ?«

erný byl, ale ve své nezkušenosti a ne-

smlosti obrátil se úkosem na tídu a zahlédl

Malátkv prosebný posunk; ješt nkolik po-

hodlných druh dávalo na srozumnou, aby

pro Bh jen se nepiznával a do bryndy ne-

milé jich neuvádl.
oNejsem, prosím, « odvtil tedy erný, pokud

mohl odhodlan.
Professor vzpomnl na tu svtniku bídnou,

do níž asi ted už fuelo a která, jak pozdji

se dovdl, chovala ješt podnájemníka po-

dobného kalibru, jakým byl sam švec, do níž

snad už sthuje se sousedka, by ješt nikoli
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legáln, zasmušil se, uznávaje v duchu ne-

možnost náležité pípravy Prokopovj' vbec,
potom zase rozjasnil tvá a zaal se svým,
dobré vci vštícím

:

»Nu. tak dobrá, dobrá, uvidíme . . .«

Zle bylo jen, když erný scházel . . .

Myslili studenti, že si ho professor zami-
loval tak pro tu jeho mírnost a líbeznou tvá
a snad i chudobu ; a protože erný nikdy ni-

komu z nich neublížil, páli mu toho.

Tenkrát po Dušikách, když pišel Prokop
erný s botami zabalenými ve starých novi-

nách, mlkj' a oba dva uzaveli pátelství,

dost podivné mezi professorem a chudým stu-

dentem.
»I to jste hodný, Prokpku, tak jen pojte

dál,« vítal jej tehda proíéssor. »Tak co pak
jsem dlužen ?«

"Prosím, já nevím.

«

»Já si to tedy s tatínkem vyrovnám
Ale te byste také zasluhoval zpropitné . . .«

Student se zapálil a sklopil oi. Vzpomínal,
že tatínek s tím úmyslem ho posílal, aby nco
od professora pinesl.

"Nu, to já jen tak žertem,* chlácholil pro-
fessor, »to vím, že sextán není pece žádný'
uedník, ale vypomoci v domácnosti* — opi-

soval pojem otce — < není žádná hanba. Ale víte

co, tadyhle kdybyste si nkdy chtl koupiti
housku ve škole nebo teba njakou knížku,
tu vezmte."
A podával studentovi desítikorunu.
Hoch se zdráhal a nechtl vzíti tolik penz,

ale byl píliš zvyklý rozliným darm a almuž-
nám, a pak vyhlídka na njakou tu housku a
snad i párek a zimní všeliké poteby pece
nabyla vrchu.

»Já si koupím rukavice,* povídal jako na
zdvodnnou, že ty peníze bére.

»FJukavice ? . . . pokejte, pokejte,-' a pro-
fessor honem hledal v zásuvce a vytáhl zá-
novní zimní rukavice. » Zkuste je . . . hodí se
vám, . . . jsou sice trochu vtší, ale to pi
zimních nic nevadí, tak si je necht.

«

•Dkuji tedy, Vašnosti,' klanl se student
a desítikorunu vracel.

• I toto, blázínku, jen si to necht. Až p-
jdete zase na maminin hrob, kupte jí svíku . . .

Byl jste tam veer ?«

"Nebyl, prosím. Já musil tatínkovi shánt
peníze po dlužnicích a pak jsem ml hodinu.
Pjdu tam teprve dnes.-

Professor v duchu vidl studenta, jak chodí
k posluhm, domovníkm a domovnicím, pak
snad také k tm nápadn a kiklav oblee-
ným slenám z Platnéské ulice, jimž asi se
líbila jeho hezká tvá, a zachvl se.

•Dnes, te?« tázal se. »Pokejte, já bez-
toho ješt nebyl na Olšanech a práv jsem tam
chtl jít. Pjdeme spolu.

«

Student rozpaky nevdl co íci a co dlat.
Nikdy se mu nco podobného nestalo, nej-

spíše že nkterý professor nkdy na chodb
jej zastavil. Choval se trochu neobratn vedle
professora, ale uctiv a dost slušn, že pro-
fessor ml z toho radost. V Jené ulici sedli

do tramwaye a vystoupili u hbitov, jdouce
kus cesty po téže silnici, po níž tenkrát mladý
liloso Skivan poprvé šel se svou Márinkou.
Tenkrát byla krásná, teplá jarní nedle, —
dnes foukal sirý, podzimní vítr a byl po-
chmurný nevlídný den. k veeru se sklá-

njící.

"Tak pojte, ukažte mi. kde je hrob vaší

maminky, « povídal professor, nakoupiv
svíek.

Sli až do zadního oddlení, kde mezi chu-
dými pahrbky, namnoze ani drnem nekry-
tými, propadával se holý ješt kopeek hlíny.

Kolkolem ješt zbj'tky minulých slavností du-
šikových, v tomto zákoutí jen chudobné

:

oharky malých svtýlek, sem tam chudobné
vnce ; mnoho z tch hrob tady bylo opu-
štno. Student upevrioval svíky na hrob a
slzy kanuly mu pi tom po tvái. Professor
tu stál nic neíkaje Od verejška bylo mu
volnji po tom velkém rozhodnutí a byl klid-

njší . . . Myslil si to tak, že pokud hoch je

na gymnasiu, že ho ješt nechá u otíma a

bude ho ve všem podporovati, nebo už na
pes rok, do septimy, mže hoch pejíti na
jiný ústav a sthovati se nkam na lepši byt,

na jeho útraty . . . nebo konec konc k nmu.
Až pozdji na universit, snad mu ekne
pravdu, pro to všecko uinil — nebo ne, —
vždy to vbec nemusí zvdt . . . Tak njak
si to pedstavoval. Ostatek, do té doby je ješt
daleko — jak pán Bh dá! . . .

Švec si tuze professora Skivana liboval,

takového pána že Prokop ješt neml. To
že je otec chudiny, a nic že se za ni ne-

stydí.

... A tak se professor pomalu smioval
s novými okolnostmi. Tam na Olšanech,

po Dušikách, pochovával svou druhou,
opravdovou lásku, a nalézaje Márinin hrob,

louil se se Zdenkou. Te o Vánocích z-
stal v Praze. Bj'lo by mu teskno kdekoli jinde,

mezi radostí a veselím . . . pipadal si jako

ranný pes, který se svou ranou musí zalézti

nkam do kouta, aby nikdo jej nerušil v jeho

bolesti ... A pak ml plán. ke kterému dlouho
se pipravoval pemýšleje o jeho provedení.

eknte tatínkovi,* pravil ernému den
ped vánoními svátky, >aby si ke mn zítra

poslal pro nkteré správky. Nejlépe pijdete-li

sám, asi tak ke t\'rté hodin. Mám tam pro

vás také njaké knížky . . ,«

Studenti v té dob málo dbali písných
pedpis o klidném a slušném vycházen
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z budovy školní : letlo to všecko, div paty

to sob neuráželo. Suplentovi Povejšilovi bylo

také pilno, jakoby hoelo a rozvazoval nohy
spchaje na nádraží, nkam dom k mamince
a tatínkovi. Proessor Brodský stál na chodb
a marn napomínal ; »Pomalu, pomalu . . .

vždyf se zabijete!' Ale byl dnes také njak
teplý, on jindy pi"ísný školních zákonij strážce:

jindy následovalo by jisté zatknutí nkolika
osob a odvedení jich do vazby vyšetovací
— dnes dával se strhnouti obecným proudem
a dokonce ani dnešních známek do tídního
katalogu nezapsal. Doufejme, že si vzpomene
nejdéle zítra, nebo na hod Boží vánoní a ješt
se sem vrátí, aby nikdo nic nemohl vytýkati

jemu, píštímu iditeli, vládnímu radovi —
nebo snad dokonce — ach, hlava se mu mo-
tala pi tom pomyšlení . . . zemskému školnímu
inspektoru. Ó, k jakému stupni dokonalosti

dovede on stední školství ! A pemýšlel,
kterou rubriku ve tídní knize zruší a jak
bude vypadat ta, kterou zavede. Také se mu
zdálo, že modrý inkoust není ješt piveden
k náležité platnosti a zeptá se co nejdíve ko-

legy Skivana, e.\ístuje-li také inkoust zelený
a pomeranový. Jak to bude krásné, až bude
všecko hrát všemi barvami . . .

Spchal i senior Langer tše se, že s kli-

dem prázdninovým prohlédne si všecky
obrázkové asopisy v kavárn. Pod paží ml
objemný balík zabalený peliv v novinách.

• Prosím vás, co si to odtud nesete? Vá-
noní dárek?* tázal se ho koUega Kostlivý.

»Úlohy, kollego, úlohy !« a pozvedl vysoko
ukazováek pravé ruky, tímající stíbrnou
hl na znamení dležitosti i jakožto napome-
nutí, že by i Kostlivý ml následovati tohoto

zbožného píkladu.

>Že se vám chce kazit si pokoj a svátky!*

bruel Kostlivý, »í snad horlivost, horlivost?'

pidal zase obvyklý, dobromyslný vtip.

»1 to to,« bránil se Langer s trpkým úsm-
vem, ale beze vši nevraživosti. 'To už jsem
tak zvyklý a stýskalo by se mi bez té diny.
To víte, rohy jelenu nej.sou tžký. Nu tak,

šastné a veselé svátky. <«

•Šastné a veselé, dej Pán Bh . . . Ostatek,

však se tady bez toho uvidíme.

«

Ticet let ml už Langer titul professora,

vlasy dávno šedivé a celá ada jeho žák
byla rady nižšími i vyššími, editeli, inspek-

tory, ba i jednu Excellenci mezi n ítal a už
mu vru nenapadlo ekat nco jiného než
pensi, tichou, bez hluku a bez titul. Kdyby

neml doma pt dcer, dosud nezaopatených
— ženu nedávno pochoval — byl by dávno
s tím praštil, ale bželo mu o aktivní pída-
vek.

»A to neudláte jako ten venkovský pro-

fessor,« zastavoval se ješt professor Konený
s kollegou Vorlem ped sborovnou.

»A co udlal?* tšil se Vorel na novou
anekdotu, ovšem z njakého starého roníku
humoristického listu vyhrabanou.

»Co udlal? Psal všem známým ped novým
rokem, že si letos umínil, nemaje asu na
podobné hlouposti, negratulovat nikomu k no-

vému roku a jako post scriptum pipsal: Po-

užívám té píležitosti a peji k novému roku
vše nejlepší I <

editel zamykal editelnu a odcházel ješt
do sborovny. Byli tam Matocha a Drobný a
za editelem vstupoval Skivan.

»No tak, už je všechno šastn venku ?«

ptal se editel a neekaje odpovdi, dodal :

Jsem vždycky rád, když to tak odbudeme
bez trestu a bez karceru. Nkdy ti hoši ne-

vdí, co bujností dlat . . . Dal jsem vám už
inventá, pane kollego, « obracel se na Ski-
vana, »te se nepamatuji, ale ikal jste mi
ori.«

>Ano, pane editeli, vzal jsem si ho v e-
diteln, jak jste sám ráil dovoliti,* vysvtlo-
val Skivan.

»Ah, ovšem, te se pamatuji. Ale to budete
mít pknou práci o prázdninách. Vezmete si

inventá sebou k revisi na venek?*
»Ne, zstanu v Praze, pane editeli, trochu

z té píiny, trochu také z jiných.*

editel se víc neptal. Zvdl, že ze zná-
mosti Skivanovy sešlo ; vzbudilo to tenkráte

trochu rozruchu v kruhu známých professora

i rodiny vrchního rady a šuškalo se všelicos

tajemného, nkdy pravd dost blízkého, ne-

bo nikdo nemohl u toho vážného lovka
hledati njaký lehkomyslný krok a pouhý
rozmar Ale pece také nikdo pravdy vlastní

se nedopídil, nebo ani vrchní rada nepovdl
nic, ani své choti, ani Zdence.

• Professor mne nežádal o zachování tajem-

ství,* vykládal vrchní rada své choti, •ale

jsou vci, kterých nepovídáme, ani když ne-

jsme zavázáni k mlení a vci, ve kterých

musíš ty i Zdenka spoléhati na mne. ekni
každému, kdo s tebou bude o tom mluvit:

Ml své vážné dvody a my je uznali, rozešli

jsme se v dobrém. Tím Zdence jenom pro-

spješ.* (Dokoneni.)
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KAREL KLOSTERMANN

:

Mlhy na Blatech.
Román.

(Pokraováni.)

edé Obrysy plástovi-

ckých statku a domk
poaly vystupovat z hu-

stého závoje mlh. Ne-

uritými se jevily, zve-

lienými, skoro hrozi-

vými, podobné valm
a hradbám jakés pí-

šerné tvrze, jež zbyla

ze zamžené dávnov-
kosti. Déšt ustával, už jen lehce mžilo, ale

k východu, smrem jfejich pouti, mraky jako

by se byly shlukly v špinav šerou, nepro-

stupnou ze, která nemla ani zaátku ani

konce. O slunci ani památky, aniž tušiti kdo
mohl, kde stálo na nebi, a do poledne ne-

mohlo býti daleko. Za to na západ mrak
již jako by nebylo, nic než bílá, na pohled

ídnoucí mlha, nevalící se, pevn zavšená
na emsi nahoe a zárove k zemi pirostlá

;

o modrých horách šumavských, ba, ani o blíz-

kých kopcích, vypínajících se za Hlavatci

smrem k Volšovidm a dále k Netolicm, ani

potuchy.
»Jdi te sama dom, Apoleno!* ekl Vojta,

»já se podívám ješt dol na Blata a pak
pijdu za tebou. Neíkej nikomu, že's m vi-

dla, rozumíš? Shánjí se asi po mn, jedva

m spatili dnes. Nu, pást se nemže, tak

co! . . . Jen ten rybníek v zahrad aby už
byl v poádku, že by lovku nebylo teba
se bát o své, nastane-li takové poasí. Vzala-li

mi voda sádky s rybami, co si já ponu?
Ješt kdyby ty vody strhaly áký ten rybník

anebo kdyby musili nkde pustit stavidla, aby
se nestrhala hráz, nachytalo by se ryb dost

a škoda by se zase uhradila. Takhle Bezdrev,

to by byly žn! Zlivský, to nic není, z toho

ryby ujdou do Bezdrevi. Nu, na rok bude
jinak a na podzim, až budou lovit, však se

zaopatím. S Pánembohem, Apoleno !«

Usmál se, lehce pokývl hlavou a zahnul

v levo na mez, dlící dv pole, porostlá vy-

sokým žloutnoucím žitem, jež smutn klonilo

k zemi své plné, mokrem nabobtané klasy.

Dívala se za rychle odcházejícím, jehož ku
pedu nahnutá postava jako by se plazila v té

husté, pehýbajicí se pes nho boží úrod.
Za malou chvilku zmizel jí s oí, mlha jej

pozela. —
Došla dom. Matka ji uvítala s pláem.

>Ješt se nevrátil ?« vydrala se jí otázka.

»Ach, kde že vrátil! Mj zlatý chlapec! —

Och, ty mé dít, bu Bh pochválen. že's

pišla ty m potšit v mém hoi . . .«

»A kde je táta?«

Dobe vdla, pece se ptala.

»Ach, dít, za ním se vydal . . . tam dol.
Jak Bh dal den, hned odešel. A poád si

mj'slím, že se tam nedostal. Taková hanba I

taková hrozná hanba ! Tm tam kdo propadne,

už ho nepustí. Naknou ho, chudáka, jako by
toho už nebylo dost, a potom si ho ješt po-
drží. Táta se mi usouží a já hanbou do zem
se propadnu. Z cista jasná to pišlo, kdo by
se byl nadál! . Bh odpus v poslední ho-

dince tomu lovku, který na nás pivolal

tohle neštstí.*

»Neplate, maminko, Václav se vrátí, « pe-
rušila ji dcera; mluvila pevným, pesvdivým
tónem, jako že sama pesvdena byla.

»Ale kdy, dít, kdy? Páni ho mají v moci,

nevydají ho, když proti nmu svdí knížecí

lovk. Tomu se bude vit . . . .\ vrátí se,

i hanba se s ním vrátí a pivsí se na jeho

jméno, a do smrti se té hanby nezbaví.*

'>Och, zbaví, maminko, zbaví! Z našeho
rodu nikdo nekradl, to jste stokrát sama ekla
a to každý ví. Není teba, abyste se takhle

soužila.

«

»Ty tomu nerozumíš, dít, ty nevíš! . .«

•Nerozumím, ale jiní rozumjí, maminko!
Nebojím se více o nho. Protivenství mine;

Václav se navrátí a nikdo na nm neshledá

skvrny. Jiní trpli taky. Kubáta dal hlavu za

Blata.

«

.Matka se pímo ulekla tohoto chladn roz-

umného nazíráni dceina na událost, jež na

ni samu a na otce tolik žalu a hokosti

uvalila.

lovk by ekl, že nemáš citu,* odpovdla
trpce.

Dívka sebou škubla.

>Kivdíte mi, maminko,* pravila skoro spurn,
»a je mi líto, že tak nespravedliv soudíte.

Vím, že Václav se vrátí a že nebude lovka,
který by v jeho vinu uvil, tak což bych se

takhle kormoutila."

.Jdižiž, jdi! Co ty víš? Co ty pomyslíš, co

jsme se my nalopotili, tvj otec a já, a ^co

penz tohle pohltí, našich krvavých penz!
A žn piijdou, pilná práce, a jeho nebude . . .

A tenhle neas k tomu! — všecko se zkazí

na polích, marn jsme se deli. Ty povídáš

:

Kubáta dal hlavu za Blata. Ba, dal hlavu, daj

ji za nco! Ale za moje dít dalo est? Za
my dáváme svoje tžce zahospodaené pe-
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níže? — Za nic a pro nic, leda pro nesmyslné
naení je házíme pánm do krku . . .«

•Necht být, mámo i — však Pánbh nkoho
vzbudí, kdo vykoná pomstu.

«

>Nemluv o pomst, ty hloupá! Žádná po-

msta nenapraví, co se stalo. Žádná pomsta
nenahradí mému dítti strach a ponížení, jež

mu bylo /zakusit ... .A tvj táta venku v téhle

hrze ! Však's vidla, co je vody. Kdo ví, do-

stal-li se na Hlubokou ... a, dostal-li se, pozd
pi^išel ! . . . A kdy se nám vrátí ? . . . Kdyby
aspo on tu byl, aby m potšil v hoi. Mj
Bože na nebi, který vidíš do srdcí a ledví,

bu mu ty ochranou na jeho pouti a dej, aby
mi pivedl moje nevinné dít! . . .«

Zalomila rukama, znovu hoce zaplakala.

>Neplate, mámo, srdce mi puká vaším
hoem, ale já mam pevnou dvru ...»

Vojta ekl, že Václav se vrátí, že nic zlého

mu nehrozí. Z jeho slov erpala tu svou pev-

nou dvru. Xeekla to matce, ale jí to stailo

a jen se divila, že její tvrdá víra se matce
nesdílela a její hoe nezažehnala. Zapomnla
tém, že strach o bratra ji vyhnal od báby,

že ješt cestou strašná muka na ní doléhala;

ale pak pišel Vojta a domluvil jí, a bylo
rázem po úzkostech. Je pece zejmo, že Vojta

správn a rozumn nazíral na celou tuto vc
a že sám o \'áclava nejmenšího strachu ne-

ml. Pro tedy matka se vzpírala útše, jež

jí skytala? Otec šel na Hlubokou, promluví
s pány, peníze s sebou vzal. Kdo má penz,
snadno se mu s pány mluví. To ekl nejen

Vojta, v tom se všichni shodovali. Že teba
obtovat penz, to vc ovšem mrzutá, ale za
neštstí takovou ob nepokládala. Na jsou

peníze, ne-li na to, aby se jich pomocí neho
dosáhlo? Ona, co živa byla, o penzích a jich

cen mnoho nepemýšlela, a denn slýchala

z úst svých rodi, že teba šetit a krejcaru

marn nevydávat, ale o lakomství a mamo-
náství kázal zase pan fará a odsuzoval na-

prosto tyto hanebné neesti, zaadné do smrtel-

ných hích. .Šetilo se u nich, nevyhazovalo,
peníze tu jsou, tož užít jich na vykoupení
Václavovo. K této logice její um dostaoval.
Chvílemi jí ovšem picházela myšlenka, že

vším vinna vlastn jedin ona; kdyby byla
nešla do Zlivi pro kapry — a vnitní, ne-

odbytný jakýs hlas pravil, že onino kapi byli

kradení — nebyla by ee dala Blaty, nebyla
by se setkala s oním nešastným pšákem,
který by nebyl dostal rány do hlavy, bratr by
nebyl šel ji hledat a vše by bylo v poádku
a v obvyklých kolejích. Tyto pedstavy mly
do sebe mnoho muivého; než, pomyšleni na
to, co ekl Vojta a ta okolnost, že ona sama
nejednala o své újm, nýbrž dle jeho pání a

rozkaz, jimž se pece opíti nemohla, i kdyby

byla chtla, vracely jí klid a odpuzovaly ví-

tzn výtky jejího svdomí.
Loudav vlekly se hodiny odpolední. Co

dlat nebylo, a áka, že se vrátí Václav neb
aspo otec, jenž pinese o nm zprávu, udr-

žovala celý dm v jakémsi nervosním roze-

chvní, jež nedalo pomýšlet na práci.

Déš ustal úpln, ale obloha se nevyjasnila.

.Šedé mrtvé šero vládlo, doléhalo na ves kraj,

skliovalo mysl. zachmuovalo ducha, ubíralo

mu dlnou enertíi-

Pišel veer, byl ješt chmurnjší dne. O slunci

ani památky, jako by ho nikdy na nebi ne-

bývalo.

»Táta nám ncjde,< zahoekovala matka;

»je to strašné soužení . . . nedej Pánbh, aby
se mu bylo pihodilo nco zlého . . .«

»Chceteli, mámo, vydám se mu naproti,

«

ozvala se .Apolena; »zajdu do Pašic ; snad tam
nkdo o nm bude vdt.

«

»Doma bu ty, nikam necho!« odpovdla
matka v samých slzách ; »chyblo by ješt,

abych se i o tebe musela strachovati. Co nevi-

dt bude tu noc; tma a hrza by t po-

zely* . . .

"Nebojím se, mámo . . .«

•.Samotná jít nemžeš.

«

oPjde se mnou Vojta, nechcete-li, abych

se sama vydávala . . .
«

"Vojtu tu není, kdo ví, kde se potlouká. .A

kdyby krásn tu byl, nesmíš s ním chodit,

nejmén v noci. Nevím mu, klukovi! . . pi-

padá mi, jako by byl synem té tmy a hrzy.
Doma budeš, vykat musíš. Nepijde-li tata,

ty taky ho nepivedeš.*

Pes tento zákaz matin Apolena se vydala

pece. Daleko nemínila zacházet, pouze za ves,

kousek cesty za kapliku smrem k Pašicm.
Nemohla si pomoci, nevydržela doma, cosi

tajemného ji pudilo neodolateln ven. Použila

chvíle, kdy matka poodešla k dojení do stáje,

a vyklouzla, nikým nebyvší vidna.

Šero vkol, chladné, hluboké bláto, do nhož
se boily bosé nohy. Za vsí ješt he, cesta

tak bezedná, že z ní vyboila a radji pome-
zích a po mokrém pažite bžela. V levo Blata,

za polními lány. Zapadala .v mokrém šeru,

nic o nich nevidla, a mlhy prchly; rozlité

po nich vody se neleskly. V právo dímal Vo-

lešek rybník, naplnný do samého kraje. Jeho

ohromná rozlitina se nehýbala, neeila, ne-

leskla. Nesmírné, hrobové ticho nad ním le-

želo: nezaštbetala kachna, nezalálo kán, ne-

zaplouchal vymršující se z vody kapr, pouze

z kterés kalužiny nedaleko cesty ozývalo se

stídav nkolik kunk — jediné hlasy vod a

zatopených, vlhkem zalehlých Blat i polních

lán. Nikde nikoho, všude na nebi totéž duši

tísnící šero, ješt ponuejší houstnoucím ve-

erním soumrakem. Žádný strom, žádný ke
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do nedohledna; zele pažitu ztrácela svou
barvu ; vysoké rákosí na kraji r3'bníka, vysí-

lající tu úzké, onde široké výbžky daleko do
hladiny vod, vrhalo erné stíny; žlu dozrá-

vajícího mokrého žita zvrhla se ve špinavou
hn, žíhanou tmitéž ernými stíny.

Tu jako by jedním rázem, íedý závoj na
západ piodl se ržovým nádechem, sla-

bounkým z poátku ale rychle se stupujícím
— sytou, nachovou erve, která se inten-

sivn rudými proudy poala šíiti, tak že vbrzku
zaujala tém polovici obzoru, vysílajíc paprsky
daleko pes zenith. Podobalo se, že ohromný
požár se vzal bezprostedn za šedou rouškou
obhik, že rouška sama zahoela bengalským
ohnm. Rudá záe se sdlila hladin rybniní
i vzdáleným vodám po Blatech rozlitým: ví-

tzný a pece píšerný poslední boj slunce za
dálný obzor zapadajícího, za neviditelnými
horami zkomírajícího, s píbojem mrak a mlh,
jež po tak dlouhou dobu jeho zái odolávaly.

Vidouc tuto rudou záplavu, Apolena se za-

chvla. Pipadala jí hrozivou, píšernou, zlé a

dsné vci vštící. Neuritý strach se jí zmoc-
nil: bylo jí, že, vydáh se v ped, nenajde
zpátení cesty, že zá za ní planoucí ji požene
v neznámou dál a, až zhasne, zstaví ji kdesi
samotnu, ode všech opuštnou, v nepovdo-
mých koninách, kde vládne vná tma, bez
konce noc. Litovala, že proti zákazu matinu
se ven vydala. Obrátila se — tváí v zá tu

hledla, v zá tak nevýslovn strašnou, že pi
pohledu všecka ztrnulá. Zdálo se jí, že každým
krokem do pedu se požene do ehosi hrozného,
do jakési zátopy krve a pekelné výhn, z níž

nebude vyváznutí a, jako díve zá do tmy,
tak požene ji nyní v týle za ní pichvátající
tma do tchto píšerných plamen, které i duši
ztráví . . .

A rudá zá jako by už i Plástovice byla
zachvátila. Vidla je ped sebou, zdi, stechy,
stromy sad, všecky obrysy — vše jako by
krví bylo zalito, vše jako by hoelo rudými
plameny.

Vzpomnla na otce, vracejícího se z krušné
cesty, na niž se byl vydal, a který nyní spchal
dom, tma za ním úporná a ped ním tato

dsná, píšerná záplava, jež vrhala svj odlesk
na jeho ustaraný obliej . . .

Nemohla s místa, stála, jako by do zem
byla zakoenna, oblita tímže nachovým svt-
lem

; man zabloudily oi v právo, kde za
Blaty, za zatopenými, za rovnž temn na-
chovými vodami vystupovala jakási vysoká
hradba, z ástí taktéž rud ozáená, ale posetá
ernými a lijalovými rýhami : vysoké topoly
u Zbudova a za nimi Zbudov sám, také na
pohled v plamenech. Tam je bába, vetchá,
staiká . . . utekla jí dnes, odešla proti její

vli. Tohle je trest za tuto její neposlušnost . . .

Pežila mžikem ješt jednou všecky události

od verejška od rána, svj útk ze Zbudova,
svou cestu, setkáni se s Vojtou, svj návrat . . .

a co pedcházelo, své poselství ve Zlivi, dsný
výjev s pšákem na Blatech, ztrávené s \'^ojtou

chvíle na behu Soudného potoka, vášnivý
výbuch jeho lásky, jemuž bez mála by byla
podlehla a kterj' se dnes ráno opakoval. Bylo

jí, že vše, co uinila, b\'lo tžkým provinním,
snškou smrtelných hích. Zavinila neštstí,

jež potkalo Václava, snad i otci pivodila zá-
hubu; snad se nevracel, proto že zhynul
v kalných vodách, chtje stj co stj se do-
stati nejbližší cestou na Hlubokou ... .A, neza-

hynul-li, co úzkostí, hanby, bolu, ztrát na
uvalila A co vera bába vypravovala! . . .

Velkým hrobem jsou Blata . . . Blata krvavá . . .

a vcí hrzné se djí, jež nikdo nedovede vy-

ložiti, vci, ležící daleko za lidským rozumem . .

.

Och, Blata krvavá, kam oko se zadívá, nic

nevidí než krev, krev na nebi, na zemi — a
vody v krev se promnily ... .A sted této

krve ona tu stojí samotná, bez pomoci všem
dsm vydána ... o své újm, dobrovoln se

sem vydala, vzdorujíc matin vli . . . Dobro-
voln? ... ba nikoli! . . . vyhnalo ji sem cosi

neznámého, tajná, neodolatelná moc ji vypu-
dila z domova . . Trest za vinu spáchanou ! . .

.

-Stála poád na jednom míst, ztrnulá, jako
zkamenlá, jedva tolik síly mla, že se ohléd-

nout staila, podívat se za sebe, ve stranu

východní. Zející temno, nekonené, bez poátku,
bez mezí. Na zemi erné, houstnoucí stíny;

nebe se podobalo nízké klenb olovné, po
níž pebíhaly temn rudé a fijalové pruhy, za-

nikající a znovu se vzncující.

Tato tma, jež každj^m okamžikem houstla,

zdála se jí ješt píšernjší, hrozivjší než rudá
výhe na západ. Pipadalo jí, že ji poze, že

zmizí navždy v jejím hrzném jícn.

"Ukižovaný Bože, ty nade mnou,« vyrvala

se jí modlitba, »stj pi mn, nedej mí zahy-

nouti smrtí zlou!«

Sepjala prsty, zalomila rukama . . .

V tom zaslechla slabý šelest — stín se

mihnul.

Stál u ní Vojta, vynoil se, nevdla odkud.

»Apoleno I — co tady dláš ?« promluvil k ní,

chopiv ji za rameno.
Zdálo se jí, že Hospodin vyslyšel její mod-

litbu a spasitele jí poslal. V radostném roze-

chvní pitulila se k nmu, nedbajíc, snad ani

neznamenajíc, že šat jeho byl promoklý, bahnem
až bda potísnný. Bylo jí, jako by se byla

probudila z tžkého, zaarovaného sna. Rázem
prchly hrozivé peludy a pedstavy, setásla

je jako lehký prach a zase byla svá.

»Co tu dláš.'* opakoval svou otázku.

>Nedalo mi . . . vydala jsem se otci vstíc . .

.

a najednou ... mi bylo, že nemohu s místa,
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že pede mnou všecko hoi a ze zadu tma se

na mne tlaí. Podívej se na tu zá tam . . .<

• Nu, snad ses jí nebála? — bude pohoda
zítra, uvidíš !<

• Dej Pánbíih ! Odkud ty se tu bereš?
•Na mnoha místech jsem byl, trochu jsem

si to obhlídl. Voda už siln opadává. .Škoda!

Ješt trochu mla vystoupit,- byly by se ty

rybníky jak náleží palily a kluci (kapi) by
se byli dostali do luk ; zítra bych byl ml žn.
Nu, nco se snad i takhle chytne, ale mohlo
to být bohatší. Takhle Bezdrev se mla strhat,

to by bylo bývalo terno !<

Dal se do smíchu, oi jeho zazáily, bylo

znát, jak se kochal v této myšlence. Jí až ne-

volno se udlalo z tohoto jeho pohledu, z nhož
zelo cosi ábelského. Peletl její myslí obraz
strhané Bezdrcvi, úžasné, vše niící potopy.
Všecka ta dsivá, píšerná rudá záplava na
obloze jako by se byla sehnala do jeho oí

;

než, mžikem rozplynula se tato vidina, jak-

mile poal zase mluviti.

»Byl jsem u Vomákj'. Baštýrna ní z vody
jako ostrov ; nelze do ní ani z ní ven —
všecko vkol zatopeno. Tudy sedlák jíti ne-

mohl. Dal jsem se do Pašic, z Pašic ke Zlivi.

I tam jsou strouhy peplnné, pelévají se.

Mezi Zlíví a Pištínem samá voda. Zlivský
rybník petéká a Bezdrev se rozlévá až k za-

lužickým rcmisám, už i tu a tam pole jsou
pod vodou. Splavy, kudy mají utíkat p!"eby-

tené vodjr, nestaí : bude asi teba vytáhnout
stavidla, aby se uvolnilo. Tof se rozumí, že

s vodou se dostanou taky ryby do potrubí a
do nminy.') Nu, knížecí to snesou, teba
jim pár set kapr uplovalo. V nmin ovšem
kluci nezstanou

;
potokem do Vltavy vylítnou

a nkde v Praze je budou lovit . . .«

>0 tátovi jsi neslyšel?* perušila jej dívka.

"Ráno byl v Pašicích : zastavil se u Kruš-
ných; Krušnej pak a jeho syn Kuba se s ním
vydali na Hlubokou. Snad se tam dostali n-
kudy pes ešoviše, Zliví sotva. Nevím ni-

eho o tom. Do šesti hodin veer nikdo se

nevrátil. Na bezdrevské hrázi byla prý uinná
reberie ; sedláci chtli, aby se vytáhla stavidla,

jinak že jim voda strhá louky a zaplaví pole,

a knížecí se tomu bránili a íkali, že na to je

ješt as. Pro mne a si dlají, co chtjí, mn
je to jedno ; ale, být na míst sedlák, naházel

*) Nmina, správn jemina := jáma pod potrubím,

v niž se sbírá potrubím v^iékajici voda. Pozn. spis.

bych ty chapy do vody a vytáhl bych sta-

vidla sám, jako to udlal jednou Lochmout.*
Odplivl si, máchl rukou, zaklel, v oích

zase mu zahoelo sírov žlutým plamenem.
Pak, chopiv dívku prudce za rameno:

•Poj dom,« dl, »máma se budeš hant
po tob. Neboj se o tátu — však pijde, až

bude moci. Jemu je hej ! jemu voda statek ne-

odnese ; ale co já si ponu, sebrala-li mi moje
sádky? Dosud nebylo možno se pesvdit.

«

Šli spolu. S dívky spadl veškeren strach

.

Brala se voln k domovu, nedsila se více ani

rudé záe ped sebou, ani tmy za sebou, ani

stín provázejících ji. Nechápala, jak se mohla
takhle báti. ervánky od slunce, padající sou-

mrak — vždy obé stokrát vidla a nikdy se

nestrachovala.

"Maminka se bude vadit, » prohodila cestou,

• odešla jsem z domu proti její vli.«

»Odešla's, proto že se's chtla sejít se mnou,«
odpovdl s úsmškem.

»Sla jsem naproti otci . . .<

•Dobe, ale myslila si's, že taky mne uvidíš.*

Dve neodpovdlo na tuto až urážliv

sebevdomou e; mluvil pravdu a vi nmu
neodvážila se toho popíti, a pi jeho slovech

jakás tajná hanba ji obešla, již, se byla,

hledla potlait.

• Chtl jsem t také spatit, promluvit s tebou,

«

ujal se slova zase Vojta; »proto jsi musela
pijít. Vidíš te, že mám nad tebou moc. Jen

na tebe pomyslím a už se neubráníš, musíš

za mnou. Kdybys se mi chtla jednou zpro-

tivit, nebudeš moci. Jsi má!«
Neodpovdla — její mlení mluvilo za ní.

• Ale já t mám rád,< pravil po chvíli zcela

zmnným tónem ; srden, oddan znl jeho

hlas ; »já ti neublížím. Jsi mi nade všecko na
svt.

«

Slova jí padla do duše jako vlahá rosa na
sluncem vyprahlou kvtinu. Všecka se zachvla
nevýslovnou slastí.

•A ty vykáš, až se as naplní,* hovoil
dále, sklánje se k ní. »Všecko zmohu, uvi-

díš ! Strach ze mne bude chodit, kde kdo se

bude tásti pede mnou a nebude lovka,
který by se opel mé vli. Potom nebude teba
se za mne stydt. Odejdeme spolu nkam da-

leko a velkou paní budeš se mnou.<
Pokývla hlavinkou ; ráj se otvíral duševnímu

jejímu zraku. Bylo jí, že se vznáší na perutech

nade vším zemským kalem a blátem v slu-

nením jasu, v modrých vzdušných výšinách . .

(Pokraování.)

^7-
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-=-^ echovy oslavy. Byl jich etz skoro ne-

petržitý — bude-li Svatopluk ech odpovídati na

každý projev, bude mit jistí ješt mnoho dni co dlat,

aby všem svým gratulantm tlumoil svoje díky.

Oslava šedesátých narozenin Cechových byla d-
stojná jména a významu jeho. Poádala slavnosti

msta, obce, literární spolky, korporace — vru,

hledat by musil lovk spíše toho, kdo na echa
zapomnl. Projev bylo tolik, že není možno

jich registrovati. V ad vtších sdruženi, jež

oslavily narozeniny básníkovy poctou vtšího stylu,

chybl Spolek eských spisovatelii belletrist Máj,

jehož nejstaršim lenem jest Svatopluk Cech. Jed-

notlivci ovšem nezapomnli . . . nezapomnl ani

Máj . . ale je známo, jak ech lizkostliv vyhýbá

se veejným projevm a ponvadž výslovn o to

požádal, aby Máj nic nepoádal — upustil spolek

od svého úmyslu, protože ze zkušenosti ví, že by

Svatopluk (^ech ani tentokráte nepišel. .\ pece

jenom došlo k veírku ne sice pod patronátem Máje,

ale pece jenom za znaného úastenství jeho lenstva.

Známý horlitel a konsul zahraniných ech p. F^mil

Svagrovský pišel požádat leny Máje, aby súastnili

se korporativn dychánku, který hodlá uspoádati

ve své vinárn na .Smíchov. Slíbili jsme mu s ra-

dostí, že pijdeme, a veírek se znamenit vydail.

Dostavil se slušný poet len Máje s pedsedou mi-

strem Jaroslavem Vrchlickým v ele a všichni

úastníci prostého tohoto oslavného veírku budou

na jeho milý a srdený prbh vzpomínati jako

na jednu z nejzdailejších Májových schzek. Ani

jsme se nenadálí, že opoždná pocta vzbudí tak

živý, tak upímný a srdený zájem v našem lenstvu.

Svatopluk ech poslal k této besed dopis,

v nmž vroucími slovy dkoval za pozornost jemu

prokázanou a srdenými slovy vzpomnl svých

oddaných pátel z Máje. Nestor eských básník
Adolf Heyduk z Pisku telefonicky blahopál a li-

toval, že se nemohl z Písku vzdáliti, a by se byl

rád dostavil, aby s leny Máje zase jednou prožil

nkolik píjemných hodin. Milým hostem naším

byl senior eských romanopisc Jakub Arbes. Te-

legrafickými pozdravy vzpomnli si na echa dr.

Josef Štolba z Pardubic, dr. Pippich z Chrudimi,

Vilém a Alois Mrštíkové z Divák, Bohumil Zahrad-

ník-Brodský, J. Š. Baar, Jan z Finberka, velou
oslavnou báse poslala Irma Geisslová z Jiína,

která byla recitovaná, dopisy pak poslali Alois

Škampa, prof. dr. Jií Guth, F. S. Holeek, knih-

tiska Jelen z Mlníka a m. j. Poadatel dychánku

p. Svagrovský ujal se poádání s nadšením jemu
vlastním — postaral se o hudbu, a o úastníky
dychánku peoval skuten se vzornou péi.

Byli jsme zase jednou po delší dob pohromad.
lenové iMáje, jichž dostavilo se na ticet, pišli

proto, ponvadž spatovali ve vlídném pozvání

echova ctitele vítanou píležitost projeviti básníkovi

svou úctu a lásku, a když se v pozdních hodinách

rozcházeli, vysloveno pání, abychom se opt brzy

sešli ke družnému pohovoru. — o

—

— Praha vera a dnes. Výtku uinil našemu
listu »Fotograrický Obzor* v beznovém ísle. Nej-

prve nás chválí, íkaje: »Belletristický týdenník

Máj pináší krásné reminiscence z dávných a dneš-

ních dob Prahy pod názvem »Praha vera a dnes«.

Brillantní vzpomínky píše více autor pod pseudo-

nymy. Jsa tém po celý rok na venku mezi lidem,

mohu dobe vdti, jak rády se tyto vzpomínky

tou. Jsou psány s vervou všeho umleckého cítní

a se vzácným porozumním poesie naší stovžaté

matiky. tenáe zaujaly hned prvé sloupce jejich

a dnes eká se na n nedokav, aby ti, kteí Prahu

poznali jenom z nkolikadenní návštvy (tch je

v našich horách vtšina), zvdli o milované Praze

nco více než co povídá suchá historie. Vím, že

ádky ony jsou brány velmi vážn venkovskými

tenái, ale i znalí pomr považuji je za instruk-

tivní.

«

Ale nyní pichází výtka, že v »pkné kapitole

o sportu« vynechána úpln amatérská fotografie,

a celým feuilletonem vysvtluje se, že byla foto-

grafm amatérm uinna tímto opomenutím kivda.

Zatím však byla uinna kivda Máji. Nepo-

važujeme fotografování ze záliby za ást sportu,

a je chybou, že se k sportu hlásí »amatéi«, kterým
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dlužno i vytknouti, že si nezjednali dosud místo

tohoto nepriléhavého názvu njakého vhodnjšího.

Fotografie neprofessionalist zpsobila pece úplný

pevrat v iliustrování a tím i v moderním asopi-

sectvu, když chemigrafie uinila souasn s foto-

grafováním tak úžasné pokroky. l"otografové sou-

kromí nákladnými zkouškami, nesnadnými pokusy

a úmorným studiem zdokonalili vynález Daj^uerrv

tak, že dnes nalézá se v estné píbuznosti umní.
Ani na literaturu nezstalo neživnostenské foto-

grafování beze vlivu, vždy dokonce upozornili

nkteí významní kritikové na zvláštní náhodu, že

realistické líení ovládlo písemnictví práv v dob,
kdy momentními fotografiemi podailo se zachyco-

vati soudobý život.

Proto Máj nezaadil fotografii mezi sport. Bude

o ní pojednáno ve zvláštním feuilletonu, až se dojde

k pojednání »ze svta umleckého*.

^ Sketovy obrazy, jichž reprodukce toto íslo

pináší, jsou ozdobou staré, akademické disputace

pražské z r. 1670. Padesát thesí filosofických

obhajoval tenkrát veejn Ferdinand Krištof ze

Scheidleru, a jak bylo zvykem pichystal je ke dni

disputace tiskem — v knize. Nesou spolený titul

:

Nexus philosophiae theorico-politicae, seu theses

ex universa philosophia peripatetica, athicis con-

sentientes principiis — a tištny jsou v Praze

v koUeji jesuitské. Pipsány jsou Janu Hertvíkovi

hr. z Nostic jako píznivci disputantovu. Proto byla

i výprava knihy nákladnjší. Je známo, že bývalo

o disputacích rozdávati — ekl bych slavnostní

letáky, pomrm pimené, nkdy i umlecky, ve

form velikých rytin, provedené. Rytiny zstaly

pak asto jako výzdobný prostedek i lépe tiskov

vypraveným thesím, knižn publikovaným. V knize,

z niž vyaty naše ukázky, použito k allegorickým

rytinám námt pedmluvy její, panegyrické, jako

ve všech podobných pípadech, ba devotní. Bohaté

kresby Karla Skety byly rytci píloh, Bartolomji

Kiliánovi (z augsburské známé umlecké rodiny,

jenž provedl mnoho ozdobných titulních list)

vhodnou pedlohou pro jeho precisní tvorbu.

.1^ >Slena šafáka«, veselohrao4. jedn.,je ovšem
docelajiného rázu než zboží, které až doposud tšilo se

v Národním divadle zvláštní pozornosti. Duchaplný

autor jeji, z etných peklad unás renomovaný Julius

Lemaitre, dovedl se mistrovsky vyhnouti každé

banálnosti a zejména frivolnímu tónu, a djový
základ kusu leckde k tomu zrovna svádl. Slavný

malí, vku znan pokroilejšího, pilnul k hezounké

svoji žace náklonností, kterou autor v závreném
výkladu prohlašuje za pocit naprosto neviouký,
ist ideální. Práce iní dojem psychologické drobno-

malby a všechno na první posled vzbuzuje zdání,

jakoby milému mistrovi po celý veer se kivdilo

tmi, kdož sympatiím jeho dávají zcela jiné pozadí.

To je v první ad malíova žena. Je to jadrná

venkovanka, která zane na svého manžela dorážet

velmi energickým zpsobem. Scény tyto jsou velice

roztomilé.

Ve druhé polovin veselohry nedovedl se autor

vyhnouti konvencionálnjším veselohcrním praktikám.

Mimo všechno nadání zamiloval se mu do žaky
vlastní jeho syn. Poznali jsme v malíi lovka
pevné, sympatické povahy. Je to umlec vzácného

rázu. Jeho názory o lenství Institutu a jiné pro-

jevy iní z nho vzácnou výminku a proto se

ovšem zamlouval. Poslucha má až do této chvíle

dojem, jakoby malí byl skuten pouze otcovským
pítelem dvušky, kterou svou vydatnou protekcí

náležit pro existenní zápolení obroval. Proto

psobí divným dojmem, když najednou pozorujeme,

že brání se satku syna svého s favorisovanou

žakou tak temperamentními slovy, tak tragicky

zabarvenými výbuchy, že máme dojem, že ubohý
malí na dobro rozum pozbyl. Pochybujeme ovšem

o tom, že se bál, aby nepišel o svou báse,
o živou vodu, ím jeho žaka mla býti pro jeho

stárnoucí umní — spise se bál o její pvaby.
Svatbou všechno koni a my na konec se dovídáme,

že se mistr trochu zkonejší tím, že byl práv jmeno-

ván .— lenem Institutu.

Veselohra bavila novým ovzduším i živým

djem a mla velmi pkný úspch.

Z úinkujících zamlouvali se svými výkony
zejména si. Grégrová, pí. Húbnerová a pp. Sedláek
a Matjovský. — //

—

^ Krása našeho venkova a našich mst je

dosud tém bez ochrany, — vydána nepochopení,

nevšímavosti a nevdomosti, jež zniily již rázovi-

tost a celkový vzhled tolika míst nevkusnými pe-
stavbami, restauracemi a novými budovami, výdl-
kástvím i píliš horlivým »okrašlováním< pipravily

tak mnohou krajinu o malebnost a poetinost vzhledu.

Jako v tak mnohém mžeme se i zde od Nmc
uiti, jak jest chrániti vzhled a krásu prostedí,

v nmž žijeme. Nmci mají mnoho spolk pro

ochranu pírodních i umleckých památek, jejich

výborný asopis »Kunstwart« a poboné jeho

publikace šíí do nejširších vrstev porozumní pro

otázky umleckého prodchnutí všech forem a pro-

jev života.

Ve Vídni vychází asopis »Hohe Warte*, který

všímá si zbytk dobré domácí kultury a lidového

umní a usiluje o jich zachování a vytvoení no-

vého kulturního prostedí na základ národní tra-

dice. Tento asopis, který dával loni Vídni za

vzor naše národopisné museum, pináší v posledním

ísle v rubrice >Kulturní obrázky z Rakouska* dva

pohledy ze Strakonic: pvabnou starou hradební

vž a novou radnici s nadpisem: » Strakonice,

msto s takovými stavbami — buduje takovou
radnici

!

ed.

Prof. dr. Jaromír Celakovský slavil v první

jarní den šedesáté svoje narozeniny (narodil se

21. bezna r. 1846 ve Vratislavi, kde otec jeho,

slavný autor »Rže stolisté«, byl profesorem slavi-
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štiky). innost profesora elakovského vykazuje

obdivuhodné a zárove úctyhodné výsledky. . \'e

svých mladých letech býval také žurnalisticky in-

ným, ale záhy vnoval se s nadšením a s neúmor-

nou pili studiu, jež založilo vdeckou jeho slávu.

Životním jeho úkolem bylo sepsání djin práva

eského ("Povšechné eské djiny právní«), díla

to, jehož nesmírný dosah laik ani pedstaviti si

nedovede. Pesn vdecky, s klidem objektivního

pozorovatele provedl svoje mohutné dílo, tak že

právem mže býti piazen po bok monumentálního

díla historiografa královské Prahy.

Jako akademický uitel patí elakovský k ped-

ním ozdobám staroslavného našeho vysokého ueni
a mezi posluchai tší se veliké úct a vážnosti jak

pro svj vdecký vhlas, tak pro svou vzácnou

a ušlechtilou povahu. Vedle svojí vdecké innosti

súastnil se elakovský vynikající mrou veejného

života. Jako dlouholetý starosta Ústední Matice

Školské získal si svou taktní a prozíravou innosti

neocenitelných zásluh. Je známo, že elakovský
zdráhal se pijati funkce, jež vzdalovaly ho vd
•— ale rozhodl-li se, že povolí nátlaku, konal svoje

povinnosti s krajní svdomitosti. To platí zejména

o jeho innosti politické, pro kterou byl vyhlédnut

pro svoje odborné znalosti elakovský je mužem
vzácného, železného zdraví. Je to šedesátník, jehož

jubileum pekvapuje. Je to znamením dlouhého

života, jež zaruuje ješt bohatou, vzácnou žeií.

—or.

- Bedich Ohmann. Je to zvláštní kapitola

djin stavebního vývoje Prahy, jež je nadepsána

tímto jménem. Zevrubn o ní pouuje práv vydané

dílo vídeského nakladatelství,*) jež vnovalo již

celou adu publikací eskému umní. Ohmann není

ech, ale echám a Praze náležejí nejkrásnjší léta

umleckého rozvoje tohoto ve Lvov narozeného

Nmce, který jako professor pražské umlecko-pr-

myslové školy adou svých žáku položil základy

k celé architektonické tradici.

Je tžko aditi jeho innost v období jediného

slohu, vymezovati jeho talent v urité hranice, do-

dati jedné linie jeho vývoji. A pece jedno slovo

jej charakterisuje: je dekoratér úžasné lehkosti a

virtuosity tvoení, nadaný schopností pochopiti a

tvoiti ve všech formách, jimiž kdy lidstvo projevo-

valo svoje tvrí schopnosti. Velikým svým deko-

rativním smyslem úzce se stýká s barokními mi-

stry; ti ostatn zstali vždy jeho nejsilnjší um-

•) Ohmann: Entwiirfe und ausgefiihrte Bauten.

1906. Ant. Schroll. 35 K.

Wicn

leckou láskou. .\le jedin na barok omeziti jeho

talent nelze; chápe všechny slohy, do^^ede petvá-

eti i nov tvoiti v jejich duchu. Ale k baroku

vždy se vrací, jemu vnuje i prvý svj zájezd na

literární kolbišt**). Bylo zvláštní hrou osudu (možno-

li se takto vyjadovati), že prvním místem, kam
dostal se mladý architekt, mající za sebou první

úspchy v konkurenci na amsterodamskou bursu,

byla Praha, msto eminentn barokní, které po-

skytla mu hojn píležitostí k rozvití jeho vloh. Sú-

astnil se tu všech elnjších podnik stavebních,

nkolik jmen charakterisuje celý rozsah zdejší jeho

innosti: Pestavba Waltcrova paláce v Uršulinské

ul., císaský pavillon v prmyslovém paláci. Plodi-

nová bursa, projekt na Assecurazioni Generali, dm
»U tí bílých beránk« v Ovocné ul., »U eské
orlice« na Ovocném trhu, Storchv dm na Star.

nám., projekt na úpravu okolí kostela u Nejsv.

Trojice, pestavba divadla Varieté, pestavba kavárny

Corso, Hotel Centrál, jsou význané body té kli-

katé kivky, jež by mla znázorovati pražskou jeho

epochu. Gotika, renaissance, barok a konen mo-

derna, vše asov smíšeno, navzájem si odporující,

ale vždy svižné a dekorativní: se stejnou lehkostí

vytvái gotickou fagadu domu Storchova, jako e-
skou renaissanci »eské Orlice*, barokn dekoro-

vati vnitek divadla »Varieté«, poslední výbžek hi-

storisujíci a epigoni architektury 19. stol. A konen
v pestavb kavárny Corsa stvoil užaslé Praze

její první moderní budovu, ukázku »nového slohu*.

Pravda, dnes chodíme kolem její tžké, peplnné
dekorace (slovo, které dnešní architekt již vypustil ze

svého slovníku) s úsmvem ; ale je tomu již na osm
let, co popouzela ke karikování v krm u Nesmysla,

ale vzpomeneme-li, co a jak dlali architekti víde-

ští, obdivujeme mimodk celou lehkost Ohmannovy
tvorby, který tak brzo dovedl se vžíti do revolu-

cionáského tehdy slohu. Hote'em Centrál, daleko

klidnjší koncepce, mírného, nevtíravého dekoru

rozlouil se s Prahou, odjíždje do Vídn, kde sv-

ena mu regulace Vídeky a záhy i novostavba

hradu.

Zanechává v Praze adu žák : Bendlmayer,

Dryák, Nmec, Justich jsou jména nejznámjší.

Vídeská innost Ohmannova nemá již pro Prahu

významu. Zase se stídají slohy v zmtené smsici,

barok, moderna — renaissanním interieurem pu-

blikace koní . . .

•') Archilektur und Kunstgcwerbe der Barockzeit, des

Kucooo und Empbre in Bohinen und anderen Osterrelehi-

schen Landcrn.
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Slovanský postup.
Anketa »Máje«.

(Pokraováni.)

Slovinec, pan Jozif Lenari, pedseda obchodní a prmyslové komoiy ve Vrhnikách
(Horní Lubla).

Vyato

:

"Nadvláda nmeckého živlu nejen v politi-

ckém a hospodáském, ale i v jiných oborech
nutí pirozen drobné národy slovanské, aby
sdružovali své síly k obran. A sdružení sil

je tu nejen možné, ale pímo podmínkou
budoucí e.\istence. . . . Pohíchu jsou

drobné slovanské celky rozbity na rzné strany,

jež se navzájem s odporem daleko lítjším

potírají, nežli spolenému odprci brání« . . .

. . . 'Spolený postup neml by se obmezit
na teoretické pednášky a krásné fráze, ale

pedevším se obrátiti na praktické pole ho-
spodáské. První podmínka: solidnost! Ne
hešit na heslo »svoji k svému* a slovanskému
bratru nabízet horší zboží a lepší si nechat
pro cizince, protože ten se horším odbýt
nedá . . .«

. . . "Podmínkou spoleného postupu je

ovšem, aby byl zabezpeen prostedek do-
rozumívací. Dokud budou Slované mezí

sebou obcovati pomocí >všeslovanské« nm-

iny, dotud nebude ei o njaké sjednoce-

nosti Slovan, protože se Slovan snadnji

domluví s Nmcem, jehož jazyku z opatení
nmecké vlády se nauil, nežli by se do-

mluvil s bratry Slovany. V praktickém život

— s malými výminkami — nelze žádati, aby

si lidé ješt pozdji mimo školu osvojovali

rzné jazyky. . .
V zajmu spoleného postupu nezbývá, než

aby Slované ve vci dorozumívacího prosted-

ku uinili svoje opatení.

.Kdyby se pijal princip spoleného obco-

vacího jazyka — na p. ruštiny — pak by

musel být na všech slovanských školách po-

vinn zaveden, jako je dnes zavedena nm-
ina .... Ke spolenému postupu ve smrech
praktických náleží pedevším vzájemné poznání

se a to nejen na papíe, ale ve skutenosti.

Ve slovanském svt museli by slovanské vý-

robky všude míti svoji pednost ped jinými.

...Na spolených sjezdech bylo by

ustanoviti;praktické dsledky myšlénky*.

Chorvat, pan Dr. Fran Vrbani, prof. university, tajemník Jihoslovanske Akademie a po-

slanec vZáheb:
Vyato .•

• Dosavadní neúspchy idey slovanské vzá-

jemnosti nebyla s to vyvážiti ani sebe skvlejší

innost literární a umlecká, ani sebe astjší

styky a návštvy stavovské a spolkové. Dokud

budou lidé lidmi, bude i v tom smru teba
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v první ad rozeznávati potebu vzájemného
zisku a užitku. Toho pak lze dosíci jenom
docílenim úspch v uritých odborech
hospoda sko-politického života, a to

jen potud, pokud slovanská plemena hospo-

dásko-politicky silnjši nebudou sledovati

úmysl, vykoistiti slabších. Není pochyby,
že by se o zpsobu provedeni dalo mnoho
povdti. Následek vážné a stízlivé rozpravy

v tom smru byl by bezpochyby ten, že by
se zprvu o sob a brzo i spolen zaala
rozvíjeti také ideálna stránka otázky, že

by jednotlivá plemena slovanská, pimna
vlastním svým zájmem osobním, zaala se

zabývati pedevším i jazykem druhých ple-

men, a znalost jazyková šíila by se mnohem
rychleji, než dosud, dokud sbližování slovan-

ské hlásáno bylo se stránky pouze ideáln
a není pochyby, že by v dsledku bližšího

takto paznávání dostavila se i jakási pospo-
litost na jiných pólech kultury, v literatue

i v umní. Dnes nebo zítra musí dojíti
na takové sjednocení hospodásko-politické,

nebo pochyby není, že jsou spolené zájmy
mezi Slovany v íši a tudíž jsou i spolené
cíle A možno-li ustanoviti zájmy i cíle, bude
lze najíti i prostedky k nim a cesty< . . .

Z dopisu pana JUDra Jana Slavíka, advokáta v Jindichov Hradci.

• Díve se hovoívalo o tom, že se mají slo-

vanští kmenové v íši shodnouti, pokud jde

o politiku,') na následujícím programu :

1

.

Federace neb aspo nejširší autonomie
království a zemí na íšské rad zastoupených;

2. provedení úplné rovnoprávnosti jazyk
slovanských s jazykem nmeckým v tom
kterém království a zemi a i v úadech cen-

trálních, a

3. rozšíení a rozmnožení obanských svo-

bod.

Avšak brzy se ukázalo, že program takový
jest pouze programem eským a i to ne
všech eských stran a neshoduje se s pá-
ním a prospchem všech ostatních slovanských
kmen. Již první bod byl všemi ostatními slo-

vanskými kmeny-) zamítnut; nebo zástupci

Chorvat dalmatských žádají úplného vylou-
eni Dalmácie ze zemí cislaithanských a pi-
pojení k Chorvatsku a Slavonii, s nimiž Dal-

mácie tvoila trojjediné království.

Slovinci a Poláci') rádi se sice zvali a

i nyní nkdy se zvou stranami autonomisti-

ckými, ale pi každé píležitosti jest znáti, že

se té autonomie bojí a to pro záležitosti fman-
ní. Zájem finanní zdržuje zástupce zemí pas-

sivních, aby se zasazovali provésti osamostat-

nní jednotlivých království a zemí. Maloru-
sové prohlašují se bez obalu za pátele cen-

tralisace, dokud nebude uznána naprostá rov-

') Rozumj parlamentní politiku, která však moci
ústavniho zízeni je národn vždy jen málo úspšn.i a

nesmí zstávati jedinou a vší politikou uvdom-
lých národ. Pozn. red.

') Rozumj jich ústavn parlamentními zástupci.

Pozn. red.

") Jako svrchu.

nocennost jazyka maloruského s polským
v Halii. Poláci nemají nieho proti naší rov-

noprávnosti v zemích koruny eské, ale zá-

sadu o rovnocennosti všech jazyk slovan-

ských neuznávají.

A co se obanské svobody týká, teprve nelze

o jednotnosti mluviti. V každém národ na-

jdeme celou stupnici od nejhouževnatjšího
konservatismu k nejostejšímu radikalismu a

proto nelze se diviti, že jest tak nejen u Slo-

van vbec ale i u každého kmene zvláš.

V té píin stejn smýšlející Slované a Nmci
díve se sejdou, nežby Slované rzného smý-
šlení se dali spolen jednou cestou.

Politika jest nejen vdou ale i umním a

jest teba veliké znalosti a ješt vtší prozí-

ravosti, píle a píslušné odvahy, aby i jen

o pí se pokroilo k vytené met. A metou
tou má býti jen prospch národa, který má
býti vždy také prospchem íše. A tu v každé,

teba i nejmenší formelní otázce kižujou se

rozliné zájmy, jež nutno ve prospchu celku

vyrovnávati, teba i asto interes jednoho kmene
slovanského podíditi') spolenému zájmu
všech kmen slovanských. Než bohužel asto
pevládá egoismus kmenový nad prospchem
všeslovanským. Co píklad staí jen pouká-
zati k vci, která jest práv na denním
poádku ; zmn volebního práva pro íšskou
radu !« . . .

. . . "Zájmy jednotlivých kmen se tu navzá-
jem kižují. Nelze tudíž v politice^) ustanovit pro

jednání žádného pravidla « . .

.

'j Jak ustanoviti mimo dosah urité spolené organi-

sace ? Pozn. red.
'') Parlamentní. Pozn. red.

.Slovinec, pan Ivan Vrhovnik, župnik (fará) v Lublani píše

"Slovanstvo tvoí celek, o tom svdí d-
jiny. Neteba se dovolávat vzdálených dob Sá-
mových a blahovst Cyrila i Metodje! . . .

Slovenští protestante šestnáctého vku — teba
duchovn spjati s nmectvem — cítili se sou-

ástkou velké rodiny slovanské. Nade vše
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znamenit je v tom smru náš B o h o r i *).

Svoje slovanské vdomí ohlašuje už v názvu
své mluvnice z r. 1584: Arcticae horu-
1 a e ( . . . unJe Moskoviticae, Rutenicae, Po-

l(inicae, Boemicae et Luhaticae linguae cum
Dalmatica et Croatica cognatio facile deprchen-

ditur) a v pedmluv vzletnými slovy velebí

vládu Karla IV., jeho péi o slovanský jazyk
a slovanskou bohoslužbu . . . Myšlénka jed-

noty slovanské byla živa u Slovinc 17. vku.
Tehdejší náš kronikái^- V a 1 v a s o r široce vy-

kládá, jak jsou si pi^íbuzny slovanské jazyky . . .

Naše novodobé probuzení za pomoci ech
aChorvat dalo se psobením idey slovan-
ské... Všecka naše minulost svdí, že souin-
nost slovanských národ je možná...
. . . Tžké je naše položení národohospodá-
ské. Mezi Slovinci cizinec se obohacuje z po-

klad pírody. Prmysl i hornictví je vtšinou
v rukou cizích, domácí lid pomáhá cizím

podnikatelm k blahobytu. Což by nebylo

možno, aby ást kapitálu z penžních zá-
vodslovanských obrácena byla k tomu,
aby aspo zde i onde prmysl a t ž a -
stvo slovanského kraje dostalo se do
rukou slovanských? ... Za krátko zahájena

bude nová alpská dráha, pro nás Slovince
zvláš dležitá. Na sta úednických míst podél

trati bude se obsazovati. Kdo jich získá? Po-

hrnou se sem Nmci. A bylo by v našem
zájmu, protože SJovinc neni dostatený po-

et, aby pišli echové. Obchodní zájmy

") Jií D.ilmatin B o h o r i , pekladatel bible do sln-

vininy (1580), šiitel reformace mezi Slovinci.

Poznámka red.

rovnž nás navzájem poukazují na sebe. A na
poli kulturném ? . . . Naše slovinské družstvo
sv. Cyrila i Metoda peuje o národní školství.

Má skromné prostedky. R. 1904 mlo 25.508
korun píjm . . . echové, založivše odbor
Slovinského alpského družstva, postavili na
Grintovci eskou chatu! Nebylo by možno,
aby podobn eská podružnice spolku sv. Cy-
rila a Metodje pomohla zíditi ná-
rodní slovinskou školu v nkteré
menší obci na Korošsku ? Každá ponmená
dušika v Korutanech je rána zadaná všemu
Slovanstvu a musí stejn boleti echa, Poláka,

Rusína jako Slovince i Chorvata. Souinnosti
Slovanstva v íši nejlépe by prospla spolená
»Skolská Jednota Slovanská*.

. . . Odkaz blahovst sv. Cyrila i Metoda,
slovanská bohoslužba, zdomácnlý
k.lysi po všem západ slovanském, dnes leda

u Chorvat nalezl ohlasu. Kdyby se echové
chtli vrátit ke starému cyrilometodjskému
jazyku v bohoslužb, mlo by to velký význam
pro všechen Slovanský západ. Jakmile by se

vrátila staroslovanina do našich chrám, stala

by se nezdolnou pevností proti návalu cizotj'.

Píboj germánský, jenž nám zabral ohromné
území sahající kdysi po sám modrý Dunaj,

chystá se k poslednímu útoku, který

je namíen na bytost malého slovinského ná-

roda a tudíž na všecko Slovanstvo. Pad-
ne m e - 1 i my, dojde i na Chorvaty a jaderské

moe ztraceno je pro Slovany. Proto uvítal

jsem s nejsrdenjší radostí slovanskon anketu,

jejíž úkolem je, dáti popud, aby se Slo-

vanstvo našlo pi spoleném díle* . . .

Uherský Rus, pan Irinj Ivanovic Chápat, svjašenik (fará) vertžnom v Uhrách.

Vyato

:

'Spolený postup rakouských Slovan dle

mého zdání dá se mysliti ve sférách jak ist
kulturných (literárn-umleckých), tak i v ob-

chod a prmyslu, aniž by byl jakkoli na
pekážku rozvoji osobit národních kultur . . .

.'\f si zstane Cech echem, Polák Polákem,
každý ve své kultue eské, polské atd., ale

a jsou si vdomi bratrsky s p o 1 n é h o

zájmu. Už takové vdomí vyjádeno orga-

nicky bude znamenat sílu.

»Bylo by teba, dle mého mínní, ustrojit

•Slovanský Správní Výbor* v nkterém
hlavním mst, všem snadno dostupném (po-

ložme ve Vídni), jakousi «Ústední kancelá*
kde by vci oddaní mužové, dvrou svých

sourodák poctní zástupci *) všech vtví
slovanských spolujednali. V kraji staraly by
se píslušné organisace o to, aby »spravní

výbor« nejednal naprázdno, peovaly by o to,

aby nebyla nouze o prostedky a co bylo

usneseno, aby bylo provádno. >Správní Výbor
slovanský* zabýval by se otázkami spoleného
zájmu dle pijatého ádu . . .

»0 hmotné prostedky, které by umožo-
valy taký postup nebude u Slovanstva nouze . . .«

*) Pedpokládá dotyné organisace I Pozn. red.

(Pokraování.)
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BOHUMIL BRODSK:
Za obzorem.

L

amraeii díval se Jan
Roubal za odjíždjícím
povozem Krásovj^m.
Dv hodiny toulal se

poli kolem dvorce a

hue zlostn vysílal

netrplivé pohledy ke

dvorci, brzo-li se vete-
lec k odjezdu odhodlá.
Proklínal jeho drzost,

že tak bezohledn se usadil a svou pítomnost
prodloužil, akoliv ví, že mu není vítaným
hostem. Je si jist, že ho matka se sestrou
Teklou rády vidí a nedbá odporu domácího
pána. Jiný by se cítil uraženým, dal by se

odehnat, ale on nedbá okázalých urážek, ne-

dbá projevované Roubalovy nenávisti a lan
drží se vyhlédnuté obti.
Už ztrácel trplivost, už byl odhodlán, že

pjde do dvora a pošle šafáe, aby koímu
Krásovu poruil zapáhnout a pedjet ped
obytní stavení, když zaslechl zahrení bryky
pes devný mstek, po nmž se vyjíždlo
zadní stranou na silnici kolem rybníka. Ko-
nen tedy odejel a on se mže vrátit. Mohl
sice zstat venku, ml dost práce, zvláš na
lukách, ale nedbal. Bylo mu lhostejno, stojíli

lidé nebo pracují. Tžší starost na ulehala
a on v jejím vleku zuiv upíral veškerou po-
zornost k jedinému pedmtu. Nájemce dvora
odnkud z povltaví byl za sestrou a protože
to bylo už po tvrté a návštvy jeho byly
vždy delší, nemohl se ubránit pesvdení,
že to tentokrát jde do tuha, že je jeho odpor
marný.
Pehodiv si ruce na záda, šel zvolna ke

dvoru. Dvr Doliny ležel v malé kotlin,
proaté zaprášenou silnicí, osázenou starými
jablonmi. Kousek krajiny, který bylo lze odtud
pehlédnout, byl dost jednotvárný, bez zvlášt-

ních krás pírody a bez malebných perspektiv.
Pozvoln spadající úboí, pokryté rzn vel-

kými záhony polí, nalézaly u dvora svého
zakonení. Zelený pás luk táhl se stedem od
jihu k severu. Na jih ode dvora tpytila se

hladina malého rybníka a z nho vytékal úzký
potok, deroucí se klikatým smrem mezi lukami,
až zase v druhém rybníce, asi pl hodiny
níže položeném nacházel optného odpoinku.
Mezi rybníkem a dvorem táhla se silnice. Do
dvora odtud bylo málo vidt. Od západu b-
žela kolem silnice ze, obkliující malou za-
hradu, ve které tálo obydlí statkáovo. Dále
zaínaly zdi stájí a stodol, kterým naproti vy-
stavny kolny, konírny a špýchar. Na tvrté

stran dvorce na východ, s vysokou lomenicí

trel ovín, s omýtkou opadalou, zašlý a schá-

tralý.

Ostatn také druhé budovy nevyhlížely

o nic vábnji. Místy omítka se sesula a kusy
zdiva smutn vynívaly z plochy, druhdy
žlutou barvou natené. Rovnž na neurov-
naném dvoe nebylo žádné zvláštní istoty.

Kaluže bláta, nyní suchého a vozy rozezaného
stídaly se s rozházeným náadím, vrata i dvée
byly prohnilé, mrvišt neurovnané a prázdnota

zela ze všech kout. Jediná budova statkáova
inila ponkud svtlejší dojem. Byla jedno-

patrová a od nádvoí oddlena adou lip. N-
kolik kamenných schdk vedlo do široké

sín, peplnné rzným domácím náadím.
Kuchyn, spíž, kancelá a dva pokojíky vy-

pliiovaly pízemek Po vyšlapaných devných
schodech vcházelo se do prvního poschodí,

kde bylo vlastní sídlo majitelovo. tyi pi'o-

stranné pokoje kupily se kolem tak zvaného
sálu, ureného hostinám.

Doliny byly druhdy sídlem nebohaté šlech-

tické rodiny. Nkolik pokolení tu pežilo, než
konen Doliny petížené dluhy dostaly se do
dražby. Lesy ke statku patící koupil nedaleký
velkostatká, prmyslník a dvr s polnostmi
padl do klína zbohatlému sedláku Roubalovi.

Po bývalé vrchnosti zbyly pouhé zbytky erbu,

zpolovice odtlueného zedníkem, když stnu
nad vchodem do domu opravoval.

Bylo to ironií osudu pro nového majitele.

Pinesl do nového sídla všecku tvrdost, ne-

ústupnost a nechu ke vzdlání, která v nm
prozrazovala sedláka starého vydání .'Me

vtáhla s ním do dvorce také skrytá marnivost
zahrát si na pána tam, kde nedávno ješt
v posledním lesku vypínala se ješitnost uro-

zených majitel. Teba zstal sedlák Roubal
vren prostot svých zvyk a svou oholenou
tvái, svým kouením z dýmky a oblékáním
se po stáru okázale se prohlašoval za sedláka,

pece jen se cítil pozvednuta a nenápadn
snažil se udlati svj dm ním lepším. Sebe
a svoji ženu zmnit se nepokoušel. Vdl, že

by zvykání na nový život ve vku již dost

pokroilém vyznlo falešn a pineslo smích.

Ale dti své chtl zcivilisovat, zmnit.
U dcery Tekly potkával se s houževnatým

odporem. Když ji jako sedmnáctiletou poslal

do kláštera »na cvik«, vrátila se za pl roku
omrzelá, unavená, toužící po venícovském
život a po prostém okolí. Nemohla se na-

dchnout pro panské zvyky a zpsoby, pro hru
na piano a vyšívání, pro veškeren ten ne-

pímý, malicheiný a neužitený život, který

432



RONÍK IV. M A J ÍSLO 29.

nazýval se uhlazeností a vzdláním. Bu že

už píliš vyspla, bu že jí bylo trapno mezi
mladšími chovankami, nebo konen nesmírná
šetrnost, zddná po matce znechucovala po-

byt v ústavu, nedala se donutit k návratu.

Otec huboval, ale m;itka, tušíc ve dceí do-

brou pomocnicí, podporovala její odhodlání.

Za nkolik dní odložila Tekla vše, co jí pi-
pomínalo ústav a všímajíc si peliv kurník
i stájí, zdála se být šastna ve dvorském
ovzduší.

S lepším zdarem zachytily se nadje otcovy

u syna. Studoval už ped tím, než otec Do
liny koupil a nyní pokraoval ve studiích.

Otec se radoval ze statného, sliného syna,

jehož mohutné tlo prozrazovalo venkovský
pvod a jehož oste kreslená tvá, erným
vousem již v jínošských letech se pokrývající

zdála se svditi o pevném, silném duchu.

Jan pochopil záhy zmnu v postavení rodi.
Ze selského studenta stal se synem majítelo

šlechtického, v zemských deskách zapsaného
statku. Poal vystupovat s jakousi zdrželivou

povýšeností, stával se ve výbru pátel opa-

trnjší, snažil se míti zálibu pro nco lepšího,

zvláštnjšího a vybranjšího. Velmi záhy stal

se vybíravým ve své toalet, nepstoval styku

se studenty v okolních mstekách a poídil

si koníka, kterého zapáhal do malého elegant-

ního gigu, ve kterém o prázdninách vyjíždl

na procházky.

Uren pvodn ke studováni práv, zekl se

té myšlenky a hned po odbyté maturit dal

se odvést k vojsku. Starý Roubal škrábal se

mrzut za uchem, když syn vstoupil jako do-

brovolník ke dragonm a zaal požadovat
sumy, které se i zbohatlému sedláku zdály

trochu vysokými. Ale nebránil synu a ne-

nechával jeho etné úty nezaplacené Radostí

se mu oi svítily, když syn doma vypravoval,

kolík hrabat, knížat, baron a šlechtic slouží

s ním u pluku, se kterými si tyká a jaké zá-

bavy s nimi navštvuje. Pesunuje dýmku
z koutu do koutu usmíval se, hlavou po-

kyvoval a jeho oka svítící ze zardlého, pl-

ného oblieje prozrazovala, jakou radost má
ze syna. Rok, který Jan na vojn strávil, stál

osm tisíc, ale tatik nelitoval. Však se stal ze

syna chlapík, jemuž nebylo široko rovno. Když
se syn dom vrátil jako záložní poruík a

v blízkém msteku byla jakási císaská sla-

vnost, sám syna vybídl, aby s ním jel do
kostela. Koár pipravili, koího Vojtu do pa-

rádních šat navlekli a jeli. Jan byl jediným
dstojníkem, který se slavnosti súastnil. Sta-

rému Roubalovi se zdalo, že snad dlá synovi

hanbu a stále zstával maliko po zadu, po-

zoruje ze strany statnou postavu synovu
v parádní uniform. Nesmekal sám, jsa po-

divn rozilen, ale dobe si všímal, kdo syna

pozdravuje, kdo se po nich ohlíží, kdo jeho
triumf vidí. V té chvíli se mu zdálo, že všecka
sláva a est stojí za víc, než za tch osm
tisíc.

Nepál si mít ze syna juristu. AI sedí doma,
ujme se dvorce a požívá cti, které by ve svt
neužil. Kdo ví, ím se ješt stane, neshrnou-li

se na jeho bedra veškeré etné estné úady
okresu, o nž se dosud dlili jiní. Souhlasil

se synem, když ke konci prázdnin pronesl
pání, aby mohl se odebrat na nkterý ho-

spodáský ústav, aby mohl pozdji cele se

oddat vedení statku. Matka odporovala, po-

ukazovala na nedostatek penz, na dluhy,
které na dvorci vázly, když Roubal majetek
koupil, pipomínala také, že Tekla musí dostat

vno, aby se do neho lepšího vdala. Otec se

synem tvoili mocnjší dvojici a ta vyhrála.

Jan Roubal, zvyklý z vojny na okázalý život,

žil také na hospodáské škole jako dragonský
poruík a budoucí majitel statku. Nerozhazoval
hloup a bez píiny, ale nešetil, kde bylo
potiebí ukázat váhu jeho postavení. Otec po-

skytoval penz dopluje to, co dvr nepo-
skytoval, z výpjek. Když se syn dom vrátil,

byl hotovým, usedlým mužem. erný knír

zdobil jeho osmahlou, zdravou tvá. Byl vy-

soký, ramenatý a pece ne tžkopádný. Pi-
vedl jednoho koárového kon, vyjíždl k li-

dem na pole komo, zajel mnohdy až do
msta, navazuje styky s pedními osobnostmi
v okresu. Úastnil se vybraných zábav, dávaje

na jevo mírnou štdrost a vyhýbaje se dvr-
njším známostem s lidmi mén dležitými.
Stal se známým, oblíbeným, hledaným, a otec

radostí záil, když slyšel tolik uctivé chvály

o svém panu synu.

Ml beztoho doma málo potšení. Tekla
stárla a byla dosud svobodnou. Nescházelo
ženich, ale byla opravdová potíž na nkterém
z nich se rozhodnouti. Otec pozoruje dost

stísnné své pomry, nemínil celé vno dcei
hned vyplácet ekaje, až se syn bohat ožení

a Doliny dluh zbaví. Nkteí ženiši, kteí

práv pro velké vno pedcházeli si Teklu,

pi podobných narážkách pestali opakovat
své návštvy. Ne, Tekla nebyla dvetem,
u nhož by vno bylo vcí vedlejší. Vysoká
tém jako brau', byla kostnatá, nepvabná
žena, bez ladných forem, bez pružnosti a vdk.
Pohybovala se hranat, nemla vzdlání, ne-

dovedla se bavit, nemilovala zábav a ples a

v pítomnosti cizích, at muž nebo žen, stávala

se ostýchavou. Vypadala hloupá, teba že mla
pirozený ostrovtip a píjemný pohled. Litujíc

penz na drahé toalety, oblékala se až pílišnou

jednoduchostí a nešlítila se konat obyejné
práce. Dvorská eládka ne bez škodolibosti

roznesla, že slena Roubalová sama ušípané

krmí, oprané spodniky nosí, záplatuje, lakotn
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pi krmení drbeže stojí, aby se snad šafáovy
a poklasnovy slepice nenažraly panského zrní.

Taková povst zastrašila vechny ženichy,

kteí nechtli si brát pouze peníze, ale také

ženu. .\ni nedostatek pvab neinil ji tak

málo oblíbenou, jako pihana lakoty a ne-

vkusnost v oblékání. Byli ovšem jiní. Uteí by
si ji i tak vzali, hledíce lan na slušné vno,
ale ti se potkávali s odporem otcovým. N-

jakému mlynáovi na potoce nebo sedlákovi

dceru svou nedá, rozhodl Roubal pyšn a pi
tom zstalo. Tekla se do vdavek nehnala, ba
podobalo se, jakoby se v ní opravdu neozývala
touha po muži a rodinném život. Nezajímala
se o nikoho, zstávala lhostejná k ohnivým
pohledm nkterých nápadník, ktei^í pasouce
po vn, snažili se její hlavu zamotati v tou-

žebné sny. (Pokraování.)

BOHUSLAV .I.AKV;

Dary Boh.

®Jak ráno jasná zora spežením
svým zlatým vletí nad vrcholky hor,

i všechen kraj se v kráse zastkvje,
a zašveholí ptaí popvky,
vzduch rozvlní se, srdce lidské pak
tím kouzlem jako blahem chvje se:

tak na Olympu šírém, zatmlém
se rozhostilo blaho velebn,
když otec lidstva Zeus^ promluvil

:

»Já svt jsem stvoil. lovk stvoen jest.

Však jakým byl by tvorem ubohým,
živ kdyby byl bez pízn všemocných?
A proto dejte každý lovku,
jenž nad všechny má tvory vyniknout,
dar njaký. Já první z boh všech
mu dávám sílu, v boji odvážnost.«
A povstal Ares : »Marným, ote mj,
by dar tvj byl, já kdybych nedal mu
to, ím by mohl statnost dokázat,
a proto dávám jemu hrdou zbra,
me se štítem.

«

»A k tomu dávám já,«

tak vece Artemida, »s lukem šíp.«

>A já,' dl Poseidaon velebný,

»já dávám moe mu. Já svoluji,

by mohl brázdit nekonenou slai,

a v bujném živlu hledat poklady*
A záný Foibos s božským úsmvem
svou loutnu lad, pravil k bohm všem:
»Já hudbu dávám mu. Já zpv mu dám,
by mohl potšit se v starostech,

by mohl mírnit žaly tísnící,

by hudbou mohl setít slzu s as
a zapomenout v písn hlahoki
na boly svírající jeho hru.«

A Hera: "Mj si lásku k domovu
za dárek ode mne. Nech mikije

svou vlast, jak sebe sama.«
»Umny,«

di Pallas, »nechf jsou cílem jeho snah,

nech snaží dosáhnout se vdní
co nejvyššího, nech svým rozumem
až nad mraky se temné povznese.*

Než mraný Hades povstal zachmuen

:

»Co dary vaše platný lovku?
Co prospje mu síla, všechna zbra,
co prospje mu moe s hudbou tvou,

ó .Apolline, co mu pláten též

tvj vhlas Pallado a Hery dar,

když vztáhnu já svou ruku smrtící

a zavolám ho. Dávám jemu smrt,

jež sklátí ho než tužeb dosáhne,

jež sklátí ho, než dojde cíl svých.

«

A bozi tiši byli — zdrceni.

Te vidli, že lovk híkou je

jen v rukou Hadových, a tžký mrak
na elo uleh Zevu Kronovci.

V tom zavznl sladký, divukrásný hlas,

jak slavíci když luzné zapjí,

a nad stvoeným práv lovkem,
jsouc provázena hejnem hrdliek,

se Afrodita bílá vzpímala.

A sklonila své krásné rzné rty,

a líbala ho vroucn na elo
a hlasem plným sladké lahody

se obrátila k Hadu mranému

:

Ó mýlíš se, že's všechny pekonal.

Hle, vládce, líbám elo lovka.
Tím dávám lásku mu. A láskou tou

i samu smrt Tvou snadno podrobí.*
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KAREL KLOSTERMANN:

Mlhy na Blatech.
Rcinián.

(Pokraováni.)
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si pozor, kmote, Václav bude mít velké ople-

táni. Na vašem míst bych si došel k tomu
pšákovi a zacpal bych mu hubu iákou stov-

kou. Dlejte si, co chcete, ale uvidíte, že ne-

jsem tak marný, jako si snad myslíte. lovk
pi^ece nebyl nadarmo ve svt a mezi lidmi

trochu vyškolenjšími než jsou tady na Bla-

tech . . .<

Potužák neodpovdl na tuhle e; nebyl

by ani stail, kdyby byl i chtl, nebo Krušná
se ujala slova, ješt než její syn domluvil.

»Mj Bože na nebi nedopouštj, abyste

snad litoval, kmote, kdybyste na tuhle radu

nedal ! Takový knížecí mládek nebo dokonce
baštý nebo hajný znamená nco na svt.
Ten má velkou moc, panel — vtší moc než

sto sedlák dohromady. Na jeho slovo páni

dají a na slovo sedlákovo nedají, co by za

nehet vešlo*

Podívala se pi tchto slovech na svou nej-

starší dceru Rozárku, která mla sedmý rok

známost s knížecím mládkem. Kozárka zna-

menala pohled a na jejích rtech se objevil

sebevdomý, hrdý úsmv.
»Co udláme, uvidíme, <> odtušil Potužák

s líenou klidností ; »pece žádný soud na
zemi nemže trestat nevinného lovka. Kdyby
Václav se byl provinil, vdl bych, co teba
uinit. Kde je Jakub ? S nim promluvit jsem
pišel.*

Je nkde v maštali nebo ve stodole, odpo-
vdli. Potužák, že si ho najde.

•Pokejte trošku, kmotíku — pece taky

já bych s vámi ráda porozprávla,« zadržela

ho selka.

»Není asu na rozprávní. Však vidíte, že

mám na spch . . .«

»Na Hlubokou nedojdete. Od Zlivi jsme od-

íznuti; voda v strouhách okolo Hoejšího
rybníka a Bezdrevi se pelila a daleko široko

všecko zatopila. Máme tam louku, je celá pod
vodou a na bramborech ped tou loukou ji

stojí tolik, že ani brázd není vidt — jen tak

naf že vyouhává. Ta voda tak hned ne

odtee a shnije to asi všecko. Bude to velká

svízel. Co tomu íkáte? Nebude ím krmit

vepe. Máme je všecky doma, ani na Blata

vyhnat nebylo lze, aby se trošku napásli.

A ovce taky ne! To aby lovk si zoufal

zrovna ! Mj Bože, cos to na nás seslal !
—

Co si ponem ! . . A potom mluvíte o rozd-
lení Blat! . . Až je rozdlíte, každý bude mít

kousek bahna a s tím aby obstál ! . . Ne-

pjde to s tímhle dlením, vte mi . .«

»Kmotra, o tom te nebudeme mluvit . !«

>Ale jak pak ne? musíme o tom mluvit.

Te to vidíte . . «

»Provázej vás Pánbh, kmotra! Já se na
Hlubokou musím dostat, i kdybych ml pe-
plovat pes Bezdrev . . .«

Vyrazil ze svtnice, na zápraží se potkal

s Jakubem Krušným, jenž mu podal mlky
ruku. Té chvíle vcházel z vní do dvora
Jakub, nejstarší syn tohoto. Pistoupil k obma
mužm.

Rybníky petékají,* pravil, »i pole nám to

zatopí, Zalužickým a ešovickým ješt h
než nám. Byl jsem až za Zalužickou remisou
ale dále jsem nemohl, proto že ve stoce je

na sáh vody. Tak jsem se vrátil a pjdu te
do Pištína a tam odtud do esovic. Knížecí

se vzpouzejí — nechtjí, aby se vytáhla sta-

vidla na uvolnní vody. Nic naplat musí
povolit, af jim teba všecky ryby utekou. Pece
si nedáme zniit pole a všecku úrodu. V eš-
novicích je prý zrovna reberie. Poslali do Pištína,

aby ti tam jim pišli na pomoc, a ti pjdou

!

A my pjdem taky a Zlivští taky a kde kdo

!

A, povídám, všecky Blatské osady by mly
jít. Co pak je v poádku, aby k vli knížecím

kaprm sedlákm se zkazila pole, zniila úroda
na nkolik rok ? — Pjde se na pana fiš-

majstra pod Bezdrevskou hrází a ten musí
dát vytáhnout stavidla a vypustit vodu. Musí

!

— Bude- li se vzpírat, vykonáme to sami, af

je z toho potom cokoli.*

»To taky udláme !« — zvolal starý Krušný.

Kam by se dlo, aby knížecí mli všecko
právo a my nic. Jdi svolat sousedy, Kubo

!

Všickni tam pjdem !
— Co tomu íkáš, Jouzo ?«

»Mj Bože, co já tomu íkám?* odvtil Po-

tužák; »v poádku je to, íkám! .Ale, myslím
si, že se to snad vyjedná po dobrém, aby
z toho nebyly soudy a opletaky . .

.<

»V tom máš pravdu. Po zlém jenom, kdyby
to po dobrém nijak nešlo. Poj s námi do
Pištína, jsi rozumný lovk a dají na tvoue . . .«

Jakube, tys slyšel, co se mi pihodilo s Vác-

lavem. Musím na Hlubokou . . . piinit se,

aby ta vc se napravila . . .«

Pravda, pravda,* pisvdil Krušnej, ^v-šak

jsme slyšeli! Taková lotrovina! Takhle na-

knout toho ubohého chlapce. Ale takovou ji

máš, tu sebranku knížecí ! A etník a soud a

hejtmanství — kde kdo jim ví a, kdyby ta-

kový mládek byl nejvtší lhá pod sluncem,

u pán mluví svatou pravdu a evangelium, a

našinec kdyby byl stokrát v právu, je lhá a

zlodj a násilník a kde co nejhoršího na
svt . . ,* (Pokraováni.)
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S FANISLAV J.ARKOVSKÝ

:

Na podzim, v oeší

.

(Dokonení.)

l pravdu, pan rada,

nebo skuten pro tyto

n;izory šuškání umlklo
velmi záhy a kdo se

o vc trochu zajímal,

pohlížel na professora
lítostiv. Také edi-
tel.

Když Skivan od-
cházel, nikomu nepál

»šastných a veselých', dal prost s bohem.
Bál se, aby podle zvyku mu také nevnucovali
štstí a veselí, jež ztratil a už nenalézal . .

Pomalu ze sborovny odcházeli i ostatní a

zstal tam toliko jediný, který dom nepo-

spíchal, ani valn obda nedbal. Popošel k ve-

liké skíni, v níž stály rady slovník, revuí

a sborník, i knh píruních, vyndal tlustý

jeden svazek a usedna ke stolu u okna roze-

vel jej a zahloubal se do tení. Prošedivlá
jeho hlava vlas krátce stižených, naklánla
se nad rozeveným foliantem, až za hodnou
chvíli, když už všecko kolem kol ztichlo a

zmrtvlo, pozvedla se, a oi protessorovy za-

hledly se ven, na ten smutný, pesmutný
dvoreek se tymi skomírajícími stromky.

Dlouho se tak díval na zadní ást protjšího
domu, pak na zimní, zasmušilou oblohu, jejíž

odtud vidti bylo toliko nepatrný kus. Šero
bylo ve sborovn pes ten polední as, a šero,

ba skoro temno bylo v duši také tohoto lo-
vka . . .

Byl to professor Spytihnv Vavrovský, týž,

kterého ped léty dvanácti také okouzlily krá-

sné hluboké oi jeho Alarty. Pedasn sestárlý,

vyhublý a s vlasem siln prokvetlým, vousem
nepstným, všecek jako zanedbaný, on, který

kdysi býval švihákem až radost bývalo se po-

dívati V gymnasiu a ve sborovn skoro
bydlil, a ml svj pokoj, prostý, lém mlá-

denecký daleko na Vinohradech. Vavrovský
picházel do ztichlé té sín i v nedli odpo-
ledne, dokonce i za líbezných dn jarních a
ítával tu až pozd do veera Snad by zde
i byl pespal, kdyby to bylo bývalo možno.
O prázdninách denn sem docházel, peetl
noviny, uvádl svoje vci do poádku a s nikým
nemluvíval. Nebyl nezdvoilým, ale spolenosti
nevyhledával. Za to kde mohl, suploval za
kollegy, ochotn se k tomu nabízel a nikdy
nereptal proti školní práci. Hotový ideál ped-
stavených, — škola byla jeho štstím . . .

A Spytihnv Vavrovský pijde sem i zítra,

na štdrý den dopoledne, pijde sem i odpo-

ledne, bude tu opravovat úlohy, psát katalog
a uvolovat své zkrušené duši jsa jist, že
v tuhle dobu nebude jej rušit nikdo, nikdo.
V tu chvíli, kdy domy a domky v celé Praze
a v celém takoka svt širém zazáí tisíci

svtel stromk vánoních a zajásají radostí,

kdy sborovna zahalí se v temnoty, Spytihnv
Vavrovský, neodvažuje se rozsvítiti plynovou
lampu, aby na sebe neupozornil, bude sedti
v kout staré pohovky a myšlénkami zalétati

v dávné doby a léta uplynulá.

Co dlá jeho Marta, o níž nezvdl nic

skoro celých jedenáct let, co od ni je rozve
den. A co ta dceruška, která mla takovou
malou, hezounkou tváinku, když se narodila?

Pohybovala prstíky svých ruek, jako chroust,

když pišla na svt — jako živý svdek pro-

fessorova neštstí a Martiny nevry . . .

Kdežto jiní do sborovny jen si zaskoí, on
tady bude trávit tém celé svátky, tše se

zas, až studenti se vrátí.

Málokdo znal do podrobná román Spytihnva
Vavrovského. Kollegové jen tušili, ale nevy-
ptávali se, a Vavrovský ím dál tím více se

zapádal sám do sebe

Podivný pendant k professorovi Skiva-
novi. —
Tento zamyšlen kráel rušnými ulicemi do

svého obydlí. Otcovská nha se v nm pro-

bouzela víc než jindy : pedstavoval si nejdív
Márinku, nejstarší ze sedmi, v malé, ale jisté

útulné domácnosti otce uitele, o níž Márinka
asto mu vyprávla na tch procházkách, pak
vidl ji v té bídné svtnice, v níž bývalo zas

asi málo útulnosti a radosti štdroveerní,
stará náklonnost k ni, jako by te v lásku

rostla — a tšil se na zítek, na svj štdrý
den. — Odpoledne se vypravil do ulic, slav-

nostn záících a vracel se jako každý s ná-

ruí balík a balík.

A den po té, když vrátil se z kavárny —
k obdu nešel ne tak z povinnosti kesanské
jako že mínil díve veeeti — dal se do
práce docela zvláštní, sob nezvyklé: zaal
strojiti vánoní stromek, malý, dole široký,

stojící uprosted na stole jeho obývacího po-

koje. Stíny už se táhly do ulic a byt níže

položených, když byl s tím hotov a rozesta-

voval na stl balíky vera nakoupené ; n-
které z nich rozbaloval.

Uprosted této práce bylo nesmle zakle-

páno na dvee a vcházel Prokop erný. Pro-

fesor radostn vyšel mu vstíc, podávaje mu
ruku.
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»Pišel jsem si pro ty boty, Vašnosti,« hlá-

sil student erný. Byl už trochu smlejší než
pede dvma msíci.

> Dobrá, dobrá, Prokope, ty vám dám až

zítra. Víte co, svléknte si zimník a zstate
u mne na veei, udláme si spolu štdrý
den.

«

Student pohlédl na professora velkýma
svýma hndýma oima, pln rozpak, domní-
\aje se, že profesbor žertuje. Nechápal tu

poctu a tu radost, a professor vždycky byl

k nmu velice pivtiv.
>Ci snad byste radji šel dom?«
»To ne, to ne,« bránil se rychle Prokop,

>ale vždyf budu obtžovat, Vašnosti.*

Zatím se už smioval s tím píjemným svým
osudem.
-Doma se snad nerozhnvají, vzkážeme po

posluhovi, že zstanete zde a to pes noc*

Professor ml již pipraveno psaníko a

v nm papírový peníz na utlumení hnvu,
u starého ševe ostatek nemožného Když
dostal mistr professorv lístek, byl by mu
s radostí nechal kluka vbec, nejenom do
zítka. Takový štdrý veer dávno neml —
ptka jako nalezená.

»Andulo, honem utíkej, a pines ješt do
téhle flašky . , . a za korunu veei . . . Pro

sebe si kup dv kremrole ! . . . <

Teplo bylo v pokoji professorov a Prokop
musil usednouti do lenošky. Domácích služka

piišla po páté hodin prostít a pinesla ob-

jednanou veei.
>Pan professor tam má njakého chudého

studenta," hlásila svým pánm. »Bože, to je

hodný lovk, k vli nmu zstal doma!«

A bylo chvály a vynášení dobroty a cha-

rakteru professora do nebeských výšin ....

Prokop erný jedl s chuti a pil dobré pivo,

až oi mu záily. Professorovi teprve. Cítil

blaho a uspokojení v nitru, a zdálo se mu,
že vina jeho s nho trochu padá, když vidl
tu roztomilou studentovu tvá záící štstím.
Po veei rozsvítili oba stromek a professor

dával dárky svému synovi. Koupil mu trochu

bílého, zimního prádla, celou malou výbavu
a z almary vytáhl ceiý nový oblek. V gym-
nasiu bývalo zvykem, že ze stipendií a penz
pro chudé urených, dávali šít obleky nkte-
rým žákm, tomu kabát, onomu zimník nebo
kalhoty, jak toho kdo poteboval nebo zaslu-

hoval. Mli už svého krejího a jako každo-
ron, tak i letos pipadlo nco Prokopu er-
nému. Professor Skivan ml tudíž vc znan
usnadnnu, nepoteboval než íci krejímu,
aby vzal míru na celý oblek a dal ušíti celý

nový zimní šat a pesíti ješt k tomu svj
zimník. — Potom ješt všeliké drobnosti, po-

teby psací, knihy pouné, jež vybral ze své

knihovny — a pro sestru Aninku škatulku

se šitím.

Student byl jako u vidni. Po veei hrál

s professorem dámu, kterou znal ze školy,

z klidných hodin nminy, nkdy také nábožen-
ství, chvilku uil professor studenta he v šachy
a pozdji se pustili dokonce i do erného
Petra. Studentovi se však oi pivíraly a když
professor poodešel do ložnice pevléknout se

do županu a stevíc, student, usazený po-

ád v lenošce, opel se o mkké poradí a

usnul s kartami v ruce.

Když professor se vrátil a vidl spícího

hosta, postavil se nad ním a mlky na po-

hlížel. Lampa uprosted pokoje visící ozao-
vala chlapcovu tvá — celá, celá Márinka.
Najen ty oi, te zavené, byly její, celá tvá,
dosud dtsky jemná upomínala matku a jenom
vysoké elo bylo po otci. Professor sehnul se

k svému synu a zlehka políbil jej na elo.
Blažen se zachvl. Potom usedl proti nmu
na pohovku a se zalíbením díval se na stu-

denta a na jeho ervené, rozpálené tváe

:

omámilo jej teplo pokoje i teplo professorova

srdce, a trochu snad také pivo . . .

Bylo osm hodin, professor zazvonil na
služku, která pipravila na pohovce jedno-

duché lžko a professor sám uložil ospalého

hocha, který v polospánku ulehal do toho

istého, vonného prádla. Chudobou páchnoucí
šaty studentovy professor odložil stranou a

pipravil mu nový oblek i nové prádlo. —
Pak shasnuv lampu i svíku odešel do své

ložnice a truchliv se zahledl na podobiznu
sleny Zdenky, jedinou vc, kterou si vypro-

sil od ní pi rozchodu . . . Tam syn, k n-
muž se znáti nesml, tady nevsta, kterou

musil zapuditi. Ale lásku k obma ze srdce

vyrvati nemohl . . .

Prokop erný by byl spal do rána bílého,

kdyby za svítání nebyl jej probudil tžký ka-

šel.

»To já každý den si to tak odkašlu a pak

je zase dobe, « vysvtloval.

V nových šatech a istém prádle, s líme-

kem snhobílým a novou kravattou vypadal

student docela jinak a jeho ušlechtilá tvá a

mladistvý vzrst te teprve pišly k platnosti.

Professor z potšení nevycházel ....

. . . Neužil dlouho svých nových krásných

šat student Prokop, který vzbudil malou
sensaci svým zjevem po Novém roce, když
zas pišel do školy. Ješt ped ukonením
prvního semestru ulehl a léka, kterého tam
profes.sor Skivan poslal, podával mu zprávy
neutšené. Takhle nemohl jej professor ne-

chati — dal jej odvézti do nemocnice na
zvláštní oddlení, a jako díve ze školy sp-
chával k nevst, tak te pospíchal na Kar-
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lovo námstí, s úzkostí v srdci. Byl to zápal

pohrudnice nelepšilo se nic a bylo h.
Koncem bezna bylo, když proessor jed-

noho dopoledne dostal do školy zprávu, že

student Prokop erný zemel.
A za krásného, jarního dopoledne, kdy bylo

venku vlažno a obloha modrá, líbezná, a

chudá koviska v zahrádce ped patholo-

logickým ústavem zaínala se zelenati, shro-

mažovali se žáci vyššího gymnasia ze Stra-

katé ulice ped pathologickým ústavem, vedle

té vysoké zdi blázinecké zahrady, s nkolika
proessory. Prosté obady byly za krátko vy-

konány, studenti zazpívali smutení sbor a

zízenci vynášeli z kaple dlouhou, ernou
rakev. Studenti mimo sextány se seadili

v prvod, kráejíce naped, za rakví šoural

se starý švec a jeho asi patnáctiletá dcera,

za nimi editel gymnasia a professor .Skivan.

Prvod uzavírala sexta, opravdu truchlící. Na
okamžik zachvlo tmi mladými dušemi nco
dsného, co nebývalo a nebývá pedmtem
ani jejich hovor ani jejich úvah. To bylo po-

myšlení na smrt. Byl mezi nimi Snajdr, jindy

tak neohrožený, te zmlklý, vedle nho Malá-

tek, oba vdcové tenkrát protivných stran,

dávno smíení, student Mydlá, který už nikdy

nebude hlasití absenci erného, jehož místo

do konce tohoto školního roku zstane práz-

dné. Pak jiný je vyplní a i pouhá vzpomínka
na ubohého soudruha zapadne docela do ne-

známa zapomnní. Byl tu i Karásek a Kašpárek,

mladík bledovlasý, modrých oí, který v duchu
smolil báse na zemelého kamaráda ; vzhledem
k vážnosti okamžiku báse mla býti v hexa-

metrech. a poínala nevaln klasicky : .\jta,

tu dímá peubohý druh náš achich, ouvej !

.

Proti všem svým zvykm a obyejm kráeli

mlky, tiše, a jejich tídní, filolog Matocha vedle

nich. Ostatní professoi šli se studenty naped a

za rakví už nebyl nikdo jiný, le asi ti neb tyi
drožky. V první z nich sedla bývalá sousedka
ševe Roztoila, nyní jeho polovice, sotva asi

lepší. Mla velikou radost, že se veze v koáe.
Ped rakví zpíval studentský sbor smutení

písn a žalmy, potom, když zaboili na Vino-

hrady, byl rozchod tch smuteních hostí,

student a také editel musil zase zpt do
ústavu, kde nižší gymnasium mlo ješt vy-

uování. Starý švec a jeho dcerka vlezli do
drožky k mám aJstcjn''okázaIe se tam uve-

lebili. Protessor Skivan vstoupil do druhé,

knz do pední a vz pohební s rakví i

drožky rychle odejely.

Dut dopadala hlína na ernou rakev, ne-

bylo pláe a kvílení nad mladým nebožtíkem,

jenom professor Skivan hryzl se do rt a

zdržoval plá.
>Inu, pán Bh mu dej lehké odpoinutí,*

rozhodl švec, jemuž to všecko bylo už trochu

dlouhé. »Jen kdyby to tak moc nekoštovalo,*

naíkal. »Te tcj holce jsem musil koupit

ernou sukni a šátek ... a co s tím lovk
promešká!*
Sukn a šátek byly asi jediné pohební vý-

daje otímovy, nebo ostatní platil professor.

Nechtl strojiti poheb nádhernjší, aby ne-

vzbuzoval nijaké podezení. Professor Skivan
pro útchu vtiskl starému ševci do ruky no-

vou podporu.
• Zapla pán Bh, zapla pán Bh,- dkoval

mistr. »Však pan professor, to byl náš dobro-

dinec! Ten hoch si to od nich ani nezaslou-

žil.*

Professor zstal u hrobu sám, dívaje se,

kterak hrobníci zasypávají jej hlínou víc a

víc . . .

Pak odcházel a vyjda ze hbitova, zahnul

po silnici do poli, která široko daleko se po-

ínala zelenati. Pes to, že vyrostla tady na

blízku celá ada nových dom, širý kraj byl

poád tentýž, s volnými výlMedy do velikých

dálav, tak jako tenkrát.

Zem dýchala líbeznou pedtuchou píštích

jarních lásek a skivánci jásav zpívali ve

vlažném, jemn zamženém vzduchu . . .

Ten vlažný vzduch dral se do pokoje ote-

veným oknem, u nhož sedl veer osielý

professor. Sedl v téže lenošce, ve které vy-

slechl pan vrchní rada jeho zpov a ve které

o štdrém veeru usínal jeho syn Prokop.

Hlavu ml ve dlani ruky, opené o rameno
lenošky a tžce dýchal. Myslil na Zdenku . .

.

Sotva si všiml, že zaklepáno bylo na dvee,

které se z ticha otevely. Vstoupila postava,

a v šeru, ba skoro už ve tm veera nebylo

lze rozeznati kdo to. Velká, štíhlá — byla to

Zdenka.
Pan vrchní rada tedy pece nemlel.
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O DVOIITEM ESKÉM SKLE.

tarší eské umní má periodj', jež mají svto-
vou povst. Za Karla IV. kvetlo malíství, so-

chaství a stavitelství, za Rudolfa II. zlatnictví a

umlecká výroba kišálových nádob, ba i století

18, v politickém a hmotném smru mén
šastné, má svou slavnou dobu, umlecký
prmysl, jenž tší se nejzvunjšímu,

svtovému vhlasu. Je to výroba eského
skla kišálového, jež má svj zvláštní,

zajímavý pvod. Umlci, kteí za Rudolfa

II. zabývali se broušením kišálu, nemli

po úmrtí císaov dostateného zamst-

nání. Vrhli se tedy na umleckou výrobu

a broušení kišálového skla, které už

tenkráte vyráblo se u nás v takové kva-

lit, jako nikde jinde v'Evrop. Slynulo

již v této dob zvláštní tvrdosti al^záící

istotou, jež eské sklo stavlo po

bok pravému kišálu.

Tohoto ovšem daleko levnjšího materiálu chopili

se umlci ze dvora Rudolfova a jejich žáci. Byli

k tomu takka nuceni i všeobecnou pokleslostí blaho-

bytu, a chtli-li svoje výrobky uvésti také do širších

vrstev, musili drahocenný kišál nahraditi levnjší vý-

robní hmotou.

A shledáváme

dokonce, že již

za dob Rudol-

fových vysky-

tují se ezai
kamen, kteí

obírali se i brou-

šením skla. Do-

kladem klassi-

ckým toho je

krásn broušená

sklenice Leh-

mannova z r.

1506, nalézající

se nyní ve sbír-

kách schwar-

zenberských na

Hluboké. (Leh-

mann byl bru-

siem kišálu a

drahokam pi

eská dvojitá sklenice.

Kresba na eské dvojité sklenici.

dvoe Rudolfov.) V umní tomto je nco e.xotického.

Jemné broušení skla, ušlechtilé facettováni a misko-

vání (vbroušení lesklých, ne mdlých, nýbrž

jasných a svtlých misek) dosplo ku své kulmi-

nani výši teprve poátkem 18. století, kdy setká-

váme se s nejhojnjšími a nejkrásnjšími výrobky

tohoto ryze eského umní. Broušené sklo

dliti lze ve dv veliké skupiny. Do první

zaaditi možno sklo s vybroušenými, tak

zv. kaligrafickými ornamenty anebo s de-

korem figurálním, druhou tvoí sklo dvojité.

Technika výroby dvojitého skla zdá se

býti na prvni pohled velice jednoduchá.

Nic snazšího, než vsunouti do sebe dv,
precisn k sob piléhající sklenice. Ani

na tom není zdánliv nic tak svrchovan

obtížného, co tvoí další vývin a postup

výroby. Pláš vnitní sklenice pokryt byl

vrstvou zlata nebo stíbra a do toho

vyryty rzné obrázky, jež bývaly velmi

asto živ kolorovány. Sklenice vnitní

takto pipravená vsunuta byla do sklenice vtší,

provedeno zakitování, pidláno dno, z pravidla ze

skla erveného a rovnž obrázkem zdobené, a teprve

nyní došlo na broušení, t. zv. líkování, facet-

továni celku. Rýpání ve zlaté nebo stíbrné folii

bylo tím pra-

vým umleckým
dílem. Vyžado-

valo ruku um-
lecky vytíbe-

nou a proto není

tak snadno pi
dnešní emesl-

né, tovární pro-

dukci, staré vý-

robky napodo-

bili. Upustilo se

od ni nadobro

a jen tu a tam,

tuším, že asi

ve dvou eských
továrnách, na-

podobují se staré

eské originály

jako zvlášnost.

Kopie tyto lze

okamžit od ori-
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ginál rozeznati. Nemají pedn onoho zvláštního,

nenapodobitelného hedvábného lesku starých sklenic

a nevyrovnají se jim ani kvalitou materiálu ani

umleckým provedením.

Není zkrátka dnes mistr, není takových umlc,
kteí by vyrovnali se starým. Nejstarší naše sklenice

ze 17. stol. mají píbuznou techniku, význanou
pro broušené kišály. Upomíná na ni zejména

reliéfní vypracování akantových listv a jiných orná-

mentv, a hluboké jejich vybrušování. Tak zv. misko-

vání objevuje se teprve na poátku stol. 18., kdy

mizí ponenáhlu reliéfní provedení okras, za to však

bývá celá plocha sklenic zdobena rozkošnými, bujn
stylisovanými rokokovými ornamenty. l''olie mezi

stnami dvojitých sklenic honosívá se nejjemnji

vyrytými ornamenty a bývají tu velmi asto mimo
obrazy svatých znázornny živé, a pestré výjevy

ze života loveckého, scény zahradní a polní, ro-

dinná zátiší a pod. I podle tchto výjev bylo by

možno dliti sklenice na rizné kategorie. Delikátn

provedeny bývají scény milo-

stné. Sklenice patrn bývaly a-
stým a vítaným dárkem snubním.

Skvle ornamentovány a mistrov-

sky provedeny jsou sklenice, jichž

užívali vysocí církevní hodnostái

a knížata. Ba i k rodinným jubi-

leím a slavnostem vyrábly se

sklenice s intimními obrázky.

Dnes bohužel není snadnou

vcí dokázati, že umlecká výroba

skla byla u nás domovem a že

je ryze eského pvodu. Nmetí
uenci annektovali výrobu um-
lého kišálového skla pro sebe

a lokalisovali ji na hu postupím-

skou a skelné hut slezské. Vy-
nález dvojitých sklenic pipisuje

se znamenitému nmeckému tech-

nikovi a sklái Kunkelovi, jenž

pracoval v král, huti postupímské

a vyrábl sklenice achátové a

Jaspisové, jež jsou dnes velikou

vzácností. Nkolik znamenitých

exemplá tchto vzácných sklenic

je i u nás v echách.
Nemáme bohužel dosud vtší

práce eské, která by tomuto

nesprávnému tvrzení podle pravdy

s úspchem elila, akoliv by

nebylo nesnadno dnes, kdy je

po ruce tolik materiálu, dokázati,

že nejvtší a nejkrásnjší skupina

broušeného skla kišálového i

dvojitých sklenic pochází z hutí

eských. Nelze ovšem popíti, že

se tu naráží zdánliv na jednu

velikou pekážku, na dokument,

jenž na první pohled dává Nm-
cm za pravdu. Vyjímajíc skle-

nici Lehmannovu nemáme ovených umleckých
signatur. Nejhojnjších však pomcek pro zjištní
eského pvodu skla podávají nám sklenice dvojité.

Jsou na nich erby eských velmož, eských a mo-
ravských církevních hodnostá, znaky eských
ádv a klášter — nejmarkantnjším však dokla-

dem eského pvodu sklenic tchto jsou vyobrazení
svatých a svtc, karakteristických pro zem eské,
jejichž vyobrazování na výrobky ze skla protestan-

tismus v Nmecku vyluoval. V soukromé sbírce

c. k. konservátora, finanního rady p. Karla Hu-
ch tly je hojný poet takovýchto dvojitých sklenic.

Nejzajímavjší z této bohaté a vzácné sbírky je

dvojitá sklenice barevná s postavou sv. Ludmily . . .

neteba ani pipomínat, že nebyla z Nmecka ob-

jednána a že tam také nebyla zhotovena — pak
sklenice se zlatou inkrustací, pedstavující klášter

Františkánský v Hejnicích u Friedlandu, sklenice

se znakem Valdštýnským, hrabte Granniniho, pro-

bošta kapitoly olomoucké a m. j. v.

Rembrandlv obraz v Praze
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Nejkrásnjší a nejbohatší kolekce broušeného skla

kišálového nachází se v uml. prmysl, museum
v Praze, v Lannov sbírce a zemském museum
našem, pak v soukromých sbírkách prof. Kouly a

finanního rady Buchtely. Cena tchto sklenic je

neobyejn veliká. Umleckou jejich hodnotu pln
oceují zejména Angliané a Ameriané, jichž agenti

shánjí poslední zbytky vzácných tchto památek

s úžasnou agilností. Na eském trhu pravá dvojitá

a broušená sklenice i první polovice 17. stol. stala

se již raritou, kterou lze získati jen za veliký obnos

a jenom šastnou náhodou. Doposud nalezneme je

v majetku bohatých klášter v a v palácích eské
šlechly.

Nápisy na dvojitých sklenicích jsou zpravidla

latinské nebo nmecké. Toho ovšem nmetí ba-

datelé vydatn vykoisuji. Argument tento ztrácí

ovšem na své neomylnosti z toho prostého dvodu,
že koncem 17. a poátkem 18. století nejen eská
šlechta, ale vbec eská spolenost byla skoro

úpln germanisována. Pravda, že nenašla se doposud

ani jediná sklenice s eským nápisem, ale vyvo-

zovati z toho, že celé toto umlecké odvtví nemlo
eských pstitel, je práv tak malicherné, jako

kdyby nkdo chtl dokazovati, že stavitelské, so-

chaské, malíské a zlatnické výrobky z tchto dob,

jež takka šmahem opateny jsou nápisy nmeckými,
nejsou dílem eských umlc.

Zajímavo jest, že odbyt eského skla neobme-

zoval se pouze na echy a okolní zem, nýbrž že

bylo známo a hledáno již v první pol. 18. století

po celé Evrop. Ba až do Asie, zejména do Japon-

ska a iny a do Afriky vyváželo se naše sklo.

Pouné dokumenty o výrob a e.xportu eského
skla sebrali z registratur a archiv Mareš a Šebek.

Bylo by záhodno a na ase, aby se umní tomuto

vnovala odborná pée a aby pomýšleno bylo na

vtší publikaci, jež by prvenství naší výroby ob-

hájila. Iris.

— Praha v cizin. — Francouzi a Praha. —
Kniha o Praze. — P. Louis Leger. — Navšt-

vovatelé paížské svtové výstavy — míníme tu

její eské návštvníky — kteí jen ponkud
osteji pohlédli na to velkolepé paížské zápasišt,

kde jednotliví národové napínali veškeré úsilí, aby

co nejvíce povzlétli nad ostatní a tím upoutali po-

zornos na svj kraj, na svj obchod, prmysl a

umní — naši krajané smutn odcházeli z eského
intérieuru, vidouce, jak mizí ta úas eská na

tom svtovém polí. Jinde na p. nabízeli v originel-

ních pavilonech pkné, peliv sestavené a s um-
leckým vkusem vypravené a co dležité : svže
psané publikace, jež tenáe pímo vábily k cest
do tch kterých vlastí — u nás byla jen pohotov
na ryclilo sehnaná, laciná a proto nás málo d-
stojná brožurka o Praže, o jejíž cen umlecké
nelze ovšem vážn jednati. Naivní ponkud jsou již

naše stesky, že nás cizina nedosti zná nebo že nás

ten a ten cizí tisk neoceiíuje. Dejme se poznati a

cizina nás bjde znáti ! Postarejme se vážn, oprav-

dov a ádn organisovaným zaízením, aby cizí

tisk o nás dostal slušné zprávy od nás a »oero-
vání* a »hanobení« nás stane se záhy smšným.
Nestaí však, abychom pouze my odsud cizinu

o svých vcech informovali, ješt dležitjší jest,

abychom zárove navázali s elnými osobami sym-
patické nám ciziny, zejména Francie, trvalé osobní

styky, jsouce vždy prodchnuti snahou, abychoii ve

svt civilisoiíaném získali domovin své co nejvíce

závažných pátel. V této píin zastupitelstvo

pratské vyslavši do Paíže nkolikráte delegace s p.

Drem Srbem v ele, vykonalo skutek dozajista

dobrý; kdo pelivji prohlíží tisk francouzský a

všímá si nynjší jeho pozornosti k eské vci, ne-

strann uzná pravdivcs našeho výroku. Na tom

však nesmíme zstati — to jen jeden krok ku

pedu a cesta daleká!

Nedávno vyšlé knize o Praie »Prague«*) vnuje
slavný pítel Slovan p. Louis Leger, len
Institutu, nkolik sympatických ádek v jednom
z ísel LaRevueUniverselle. Nkteré výroky

p. Legerovy zvlášt zasluhují u nás povšimnutí.

»Ped dávnými asy« — praví náš Slavofil —
»ti neetni Francojzi, kteí chtli nco zvdli
o echách, musili erpati z knih nmeckých, kde

ovšem údaje djepisné a snahy eského národa

byly více mén znetvoeny. Od posledních let cí-

saství vydán byl ovšem juž jistý poet dl, jež

nám umožnila vejíti v pímý styk s tím národem

tak píliš druhdy zneuznaným (Pozn. redakce:
Knihy p. Legerovy náležejí k pracím nejzáslužnj-

ším). Monografie o Praze ješt v naší ei chybla . . .

By by cizinec sebe lépe se podjal úkolu
seznámiti nás se svoji vlasti, tož pece
nikdy jej tak pkn nevyvedejako Fran-
couz, jenž ovšem vždy lépe píše svojí vlastni ei
a ví zejména s jakého hledišt má svým
francouzským krajanm vci pedvésti.*

Z paiití p. Louis Legera již dávno víme, že

kniha o Praze byla vždy jeho snem. Sám pravi

:

•V msíci ervenci 1864 pibyl jsem do ech.
Praha, msto Stovžaté, okouzlilo mne svým roman-

tickým vzhledem. Bylo mi souzeno, abych tam od

té doby asto se vracel a dlouho tam pobýval. Po

Paíži a Moskv jest to msto, jež nejlépe znám.

Vždy jsem sníval o knize posvcené Praze . . .« A
jinde nazývá p. Leger Prahu mstem arokrásným,

jež podobn jako Lisabon, Moskva a Caihrad

*) Sestavil p. J. Hantich (nákladem firmy F. Topií).
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kouzlí ped zrakem jedno z nejkrásnjších panoram
evropských.

Práv se dovídáme, že náš drahý paížský pítel

rozhodl se uskuteniti svj i náš sen. Napíše knihu

o Praze tím jiskivým a poutavým slohem svým,

jehož jest pi podobné publikací v první ad tíba,

nemá li zájem tenástva po petení prvních strá-

nek promniti se v nudu a nechu. Kniha p. Le-

gera vyjde v proslulé sbírce spis o mstech um-
leckých 'Les vili es urt«, kde naše Praha

námi tak bolestn byla postrádána. Tímto spisem

pidruží nás p. Leger k Paíži, Rimu, Florencii,

Norimberku, Rouenu, Moskv a jiným sídlm s um-
leckého hledišt zvlášt význaným. Pragofil.

-- The Slovaks of Hungary, slov zaslaná nám
kniha, kterou napsal a v New Yorku vydal tamní

advokát Tomáš apek. Pan Tomáš apek ná-

leží k onm Cechm v Americe, kteí vedle vytrvalé

práce na povznesení duševní úrovn zámoských
svých krajan, obrali si za pední úkol: šíiti zna-

lost o eském národ, s historií jeho, pítomnými
zápasy politickými i snahami kulturními seznamo-

vati anglickou Ameriku. Aby tak dlo se systema-

ticky, p. T. apek hned již v prvních letech šede-

sátých, tehdy v Omaha, Nebr., podjal se vydávání

anglicky psaného listu >The Bohemian Voice«,
v kterém pinášel lánky informaní o echách a

o eších, i vybrané ukázky ze souasné belletrie

eské v anglickém rouše. Škoda, že asopis ten,

výborn redigovaný, po dvou nebo snad tech ro-

nících, zanikl. Nyní pedkládá p. apek anglickému

tenástvu knihu o bratrech našich nejbližších, Slo

vacích.

V knize vyerpán jest znalecky bohatý materiál

autorových studií, k nimž náleží osobní návštva

slovenského Uherska a informace tu na míst
u pedák národního hnutí získané. »Slované< —
Panslavismus*, nadepsány jsou první dv kapitoly

zajímavé knihy, i následuje v kapitolách následu-

jících vylíeni kmene slovanského pod Tatrami

v minulosti i v pítomnosti, jeho literatury i soci-

álních (bdných) pomr ; Kapitoly o Maarech a

jejich persekucí Slovák v pvodní jejich vlasti,

koní knihu. K textu pilehají portréty Jana Kol-

lara, Pavla Josefa Šafaíka, Michaela Miloslava

Hodžy, Jana Hollého, Ludevíta Stúra, Dr. Josefa

M. Hurbana (otce) a Svetozara Hurbana-Vajan-

ského ; dále obrázek vládou uherskou ped lety

konfiskované budovy Matice ve Sv. Martin, a dv
mapky : národopisná mapa Slovanstva veškerého

v Evrop a mapa znázorující pomr oblasti jazyka

slovenského v Rakousko-Uhersku.

Z pedmluvy apkovy knihy dovídáme se, že ve

Spojených Státech žije Slovák na 400.000. Za-

jisté slušný poet, opraviíujicí k povzbuzení, aby

oficielní Amerika a vbec veejnost americká vno-
vala náležitou pozornozt též této slovanské vtvi,

jejíž píslušnicí jsou všeobecn tu známi a hledáni

i váženi jako pracovití lidé, jichž nikde neschází,

kde vyžaduje se tžká práce, ve skladištích pístav-

ních, v lesích michigenských pi kácení strom,
nejvíce pak v hamrech ocelových a železárnách

podél eky Monongahela, v Connelsvilském obvodu

koksovém a v uhelných dolech táhnoucích se celým

státem Pennsylvanií.

Hlavní msto téhož, Pittsburg, jest sídlem hojných

vzdlávacích, pojistných, podprných a dobroinných
spolk slováckých a zde vychází též denní list

v jazyku slovenském. Zakladateli a vydavateli téhož,

P. V. Rovniankovi, který se tší neobyejné dve
svých vysthovaleckých krajan, jest kniha Tomáše
apka vnována.

Výborná kniha! Zasluhuje také u nás zvláštní

pozornosti, Pedevším však pejeme, aby v angli-

ckém svt osvtovém, pro který jest psána, opravdu

úelu, jemuž má sloužiti, dosáhla v míe nejvtší.

F. H.

Rembrandtíiv obraz nalézající se v obrazárn
pana z Hašk v Praze pinášíme dnes reproduko-

vaný. Obšírnjší pojednání o tomto slavném díle,

jediné práci Rembrandtov v Praze vedle podobizny

v obrazárn hrabat Nostic, pinesl Máj v 8. ísle

tohoto roníku.

Sousoší svaté Luitgardy — jak prolétla

listy zpráva — je ve stavu tak již povážlivém,

že bude nutno pedsevzíti njaká záchranná opatení.

Jaká — dosud nejisto, ale už jen ta zmínka otásla

mnohými z nás. Teprve te, v blízkosti hlášené

zmny, z její nutnosti vybavilo se vdomí, jak

srostl kámen Braunova dláta s Kamenným mostem

a s námi, kteí tudy chodíváme na svých odm-
ených cestách všedního povolání i ve chvílích

svátení volnosti.

Zvykli jsme i v té cest Mostem, v tom etze
pohledových sensací a sytých, tžkých dojm
z kontrastujících pos baroka a chladu našeho aka-

demismu už zdáli tšit se na poslední pebití všeho,

co doposud jsme vnímali : na plnou a vypjatou

kamennou hmotu, v níž — vysoko na svém posta-

mentu nad schodištm Kampy a vysoko nad všed-

ním proudem sní svtice o lásce Kristov. Nechá-

váme se vždy znovu a znovu oslniti jako už tisíc-

krát — a te mlo by být jinak? Zaráží to, protože

nosíme v hlav nejstarší nebo nejpokrokovjší ná-

zory o povinnostech a právech doby k památkám.

Zdály se nám dosud tak logickými a nutn jas-

nými, pirozenými — až te nemžeme se spátelit

s jejich aplikací na náš pípad. Všecky methody

restaurování od »zachránní« Braunova díla vrn
odpunktovaným duplikátem ze lhostejné dílny kte-

réhos ne zrovna špatného ale laciného kamenníka

až jen k vyspravení uritých vadných partií jsou

nám hrubými a surovými, kde jedná se o výtvor

v subtilit a pelu barokního výkvtu: a jest nám
zase methoda pouhého konservování, omezená na

nejmenší technické zabezpeení vadných míst, ním
naprosto nedostaujícím, protože jde o dílo tak

jedinené a pzotože víme^ že udržíme je umlým
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zdloužením o nkolik snad jen let pro sobectví

našich oí a nkolika jiných tisíc, již také ješt

projdou. Tedy: bu vzdáme se nutnosti už dnes

a piHjmeme substituci za drahý originál, s kterým

pak setkáme se už jen, zabloudímeli do vybílených

a peMiv temperovaných místností mstského lapi-

dária, kde snížen až na inventární íslo, na pouhý

dokument historie našeho sošnictví mezi stejn de-

gradovanými zlomky fial, chrli a odlitky hlavic

— marn bude tesknit po volném vzduchu, ženou-

cích se oblacich a slunci i po obdivu, pro nž
byl stvoen a jimž po dv st let se tšil; anebo

necháme si drahocennost originálu servat péí sv-
domitých a dkladných restaurátor i konen po

minimální konservaci v nkolika letech staneme

ped okamžikem, kdy nebude více další možnosti

ani nadje.

Kus Prahy nenahraditelné tím vždy ztrácíme,

nenahraditelné ve své jedinenosti niim, žádným
opakujícím equivalentem, protože ten už nestojí

nikdy v pímém doteku s dobou a rukou, která jej

stvoila, není už fixací tvrích vzruch svého

umlce, protože je vždy už jen hmotn, kamenn
chápací. Je jediný equivalent možný — svobodným,

plným inem žijícího umní. Jest pravda : nevy-

rovnáme se baroku silou celé své doby, abychom

mohli mezeru jeho triumfální cesty protiref>rmace

sebevdom co celek vyplnit; jsme nábožensky

píliš laxní, než abychom mli potebu stavt sem

plastiku své víry a svého Boha — byla by jednou

tak odpudiv prázdná a falešná, jak jsou nám už

dnes svtcové Maxovi ; a nejsme zase nábožensky

tak osamostatnní, abychom mli energii odvážit se

až k náhrad, vymykající se kamennému nebi svtc.
Jsme však vlastn šastni, že mžeme z nutnosti

a povinnosti íci zde své slovo: ustoupit a nechat

promluvit umlce, o nmž víme, že má tolik

osobní víry a vnitního posvcení, aby — ne tak

nám — jako Kamennému mostu dal svoji upímnou,
individuelní modlitbu. Je to jediný pro toto posláni

umlec v národ — F r. Bíle k.

A sv. Luitgarda? Jsme povinni zachránil ji na

tak dlouho, jak staíme a dil než staí pouhé pro-

cedury konservace. Z piety k veliké visi Braunov
plynulo by více, než pouhé penesení pod ochran-

nou stechu musea, kde vždy octla by se v pro-

stedí jí nedosahujícím: mla by býti obklopena

architekturou, fysicky ji chránící, ale neberoucí jí

vzduch a velkost a tak, aby i dál patila všem a

byla krásou z života — tedy aby dostalo se jí

tolTo, ím drahokamu je montáž zlata nebo šperku

zdobná skríika, v niž jej ukládáme. A jist že

by se v Praze našlo místo pro tento úmysl, snad

by se našel i architekt, který by programu dosaho-

val, ale — najde se dobrá vle a pochopení až

k uskutenní? M.

Josef Klika, idilel mšanské školy v Praze,

zemel po delším utrpení. Tím ztratilo uitelstvo

eské vynikajícího soudruha. Byl vedle nedávno ze-

snulého Krále nejhorlivjším apoštolem organ sace

uitelské let osmdesátých a zásluhy jeho paedago-

gické a literární zjednaly mu úctu a vážnost nejen

v Praze, ale v celém království. Jeho zásluhou též

povstala stálá výstava školská v Praze. Literární

psobeni jeho zasahovalo do všech obor paeda-

gogiky. E.

— Svatopluk Cech. Dílo a lovk. V poslední

chvíli ped jubileem Cechovým doplnili u Topi
soubor spis oslavencových touto knihou V. Flajš-
hanso vou. Je to pi vši strunosti dobrá píruka.
Uvádí nás do života echova prostým nástinem

jeho rodinných a píbuzenských svazk, líí dle

vzpomínek básníkových, jaké dtství prožil, jak

vystudoval a na dráhu literární se dostal. Peliv
sestavená bibliografie pí. J. Flajšhansové do-

pluje publikaci velmi vhodn. »Pohled na dílo

echovo* je ponkud struný, sta o základním rázu

innosti echovy v nkterých partiích dosti sub-

jektivní. Je též dosti stízlivou tato partie; nebyla

pvodn psána snad jako školská poncka? Ovšem,
jsme vdni i za tento rozbor innosti echovy.

Skoda, že nemáme nikoho, kdo by mohl a do-

vedl napsati echv obsáhlý životopis. Ale to je

stesk u nás dlouholetý. Sto lidí napíše o zbytených

knihách ješt zbytenjší kritiky — ale pro životo-

pisy nejlepších našich lidí neoí pracovník. Není

divu v dob, kdy teme úvahy, že by mlo býti

u nás také po smrti nkterým lidem poádn vy-

nadáno ÍS/.

^ Adressár král. hl. msta Prahy a obcí

sousedních vychází vždy s takými prtahy, že

záhy po vydání, v nkterých vcech již pi vydání,

je zastaralou pomckou Ve Vídni s pravidelnosti

pesného chronometru v den novoroní objevuje se

Lehmanv adressár, který je tak dkladn zpracován,

že má i zmny v prvních dnech prosincových

vzniklé. Nebylo by možno, aby Praha vydávala

adressár podobným zpsobem ? Pak by mla tato

dležitá moderní pomcka vtší cenu i kdyby byla

menšího obsahu než balvan papíru, který se s ta-

kovými nesnázemi a prtahy tak pozd objevuje.

Roníku IV. íslo 29. vydáno dne 30. bezna 1906.

MÁJ vydává se kajdélui pátku o 8. hod. ranní v ad-

minisíraci (Praha, Štpánská ulice . 53.) v íslech

o 16 stranách. Se sudými ísly vydávají se zárovefí

trnáctidenní sešity. Pi^edplácí se na tvrt roku K 2 50
(poštou K 2-90). "ziZ^I^IZIZ^^mZZZIZZZZIZI^

VÝHODY HRO ODBÉRATKLE MÁJE. Celoroním pedplatitelni

zvláštní prémie zdarma v cen více než. 3000 korun. — trnácti-

denní píloha Z CIZÍCH LI lliRATUR (red. dr. Jar. Borecký) za

píplatek j e d n é ko r u ny tvrtletn Jinak sešit za 24 hal. —
Otiskovati z Máje obrazy a lánky jakož i pekládati tyto nedovo-

tujema vbec: otiskovati drobné zprávy dovoleno jen s udáním pramenj.
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Vstíc jitru

!

Udem ze tmy k svtlu ! Ješt zrak

bd mrané zjevy nezapudil,

le v srdci zpívá nadj — pták,

a hle, již ervánek se zbudil

!

Chcem znova toužit! Znova žít!

Jar vítat nových zlatý svit!

Ze bou se valí od hor pes skaliska?

To jitro blýská!

Duj, viche ! Af se skácí v prach
již modla útisku a moci,
rozervi pouta, strhni nach
šalby a lži, tch píšer Noci.

Jak podlost ve a sípe zlost!

Bij do nich ! Naše budoucnost

!

A jest-li zbudou trosky — nad hbitovy
den vzplane nový!

Vstíc sluncí I Vk šastnjších
ped námi niva rozzáená —
již sypme zrno v brázdy lích,

a rozkvete, a zazelená!

Jen srdce k srdci — vzejde div

!

A vstane v sláv, jako dív,
v tch bouích vk nezdolná ni vratká

vlast naše matka!

Slovanský postup.
Anketa »Máje«.

(Pokraování.)

editel »Zeniské banky « v Praze, pan Fr Procházka, píše:

Pokládám spolený postup mezi slovanskými
národy v íši nejen za možný, ale z ásti za

prokázaný a v nkterých oborech hospodá-
ského snažení docela za vysoce nadjný.
Vysplé živnosti a vzmáhající se prmysl

eský nalézají u slovanských národ \' íši

i za hranicemi neobyejnou ochotu odb-
ratelskou a lze v tom smru ukázati na
mnohá výhodná spojení již navázaná
a využitkovaná ve prospch obou stran.
Vyrábitel nalézá dobrého odbratele, a roz-

šiuje pole své psobnosti na nové kruhy
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za cen pro sebe uspokojivých, a odbratel je

rád, že obdrží zboží dobré jakosti od sympa-

tického dodavatele za ceny pro výhodné.

Tot pravá vzájemnost denního života, vzá-

jemnost, která zapustí koeny nejhlubší, protože

vedle vzájemné náklonnosti a lásky kmenové
pomáhá obma stranám ulehovati trud živ-

nosti. Hospodáské styky jsou zpsobilými
uspokojiti oba kontrahenty a zvýšiti ra-

dost z vykonané práce. Dodáme-li z Cech na

p. dobré stroje nebo tkaniny do Polska, Srbska,

nebo do Dalmácie za ceny soutže, získáme

si vdk i dvru. Piinímeli se, abychom
zase ze zemí tch kupovali pímo na p. pe-

trolej, vepe, koberce nebo víno, zavdíme se

širokým vrstvám obyvatelstva slovanských

zemí tch.
Styky obchodnictva eského i moravského

s Halii nabývají rozmr velikých. Vzájemné
poznání je rozšiuje rok od roku. Pohyb zboží

mezi eskými zemmi a východem íše
jde do íslic vysokých milion korun
ceny. Pro by nemohlo býti tak i ve styku

se ^Slovany na jihu?
eské ústavy penžní iazí cestu obchodu,

prmyslu a živnostem i tam. Po patnácte
let vyhledávají tam styky s úvrními ústavy,

které zasluhují dvry a eskontujíce jejich

smnky pomáhají jim hotovými prostedky
v plnní jejich úkol hospodáských. , Ob
strany mají píinu ku spokojenosti. eská

ústavy docílí na jihu úrok uspokojivých a

tamnjším ústavm dostane se prostedk po-

mrn velice levných. Nemýlím se nikterak,

odhadnu-li výsledek ruchu kapitálového z ech
do zemí jihoslovanských za mínné období

nejmén na 100,000 000 korun. Tof pece
poátek slibný I

.Spolen postupovati lze pouováním, ped-
náškami, výstavami, výpravamia asopiseckými
lánky. Ale tžišt innosti leží v piinní
každého jednotlivého výrobce a obchodníka,")

aby druh zboží, které vyrábí nebo prodává,

uvedl do vrstev obyvatelstva, které ho pote-
buje. Proto teba stále nabádati*) tídy výrobní

i tržební, aby se uily jazykm slovanským,
cestovaly po slovanských zemích a rozšiovaly

známost o eském výrobku slovem i tiskem.

Ostatní Slované nech uiní tak zase v zemích
eských Pozorujte na p. Dalmatince s jejich

vínem. Nepispívají nám ke slovanskosti Zlaté

Prahy firmy Pero _K'oli, Roko Bradanovi,
Braa Didoli, B. ipin a j. v. ? Nekonají tu

skuten vzáj. slovanské poslání? Tuje piklad

správného postupu.

Spolených zájm má Slovanstvo na tisíce.

Jen pstitel zdatných, uvdomlých, poetných
a vytrvalých, a výsledky budou zdárné,

mohutné a pekvapující.

) Bez úelné organ i sace zaniká všecko jedinecké

úsilí v málomocnC- bezvvznamnosti. Red.

Sloví nec, pan JUDr. Gustav Gregorin, odvetnik (advokát) v Terstu,

nazírá otázku hlavn po stránce literárn-

kulturné, pedkládaje návrh dojista pozoru-

hodný :

•Spolený postup .Slovan v íši je možný
v témže pomru jako mezi Nmci nebo Italiany

rzných zemí a stát, kteí se po náeích
namnoze daleko více mezi sebou rzní, nežli

Slovane, ale pojeni jsou spoleným spisov-
ným jazykem.
Spoleného spisovného jazyka Slované ne-

mají a proto je obmezen trh slovan-
ské duševní práce a to tím více ome-
zen, ím je menší ten který národ.

Spolený jazyk nelze dnes vynutiti. Nezbývá,

než postaviti se jaksi na totéž hledisko, jaké

vi rzným národm zaujímá spolená naše

vláda, tak aby duševní práce slovanská všech

odbor kulturných byla zásadn opatována
souasným vydáním všemi slovan-

skými jazyky.

Byl by to úkol organ i sace, v níž byly

by pimen zastoupeny všecky vtve slovan-

ské. Bylo by ovšem vcí organisace, rozho-

dovati, nakolik to které dílo vskutku vymáhá,

aby bylo pevedeno do všech nebo snad do
vtšiny slovanských jazyk.
Tím zpsobem vznikla by díla oboru v-

deckého, umleckého, národn-hospodáského
i politického, jež by se stala spoleným
majetkem všech spolených kmen a p-
sobením jich by znenáhla prosakovala spo-
lená slovanská vzdlanost do slo-

vanské spolenosti. Nemálo by prosplo takové

zízení slovanskému rozvoji všemi smry práce,

ana by talentm i malých slovanských vtví
poskytnuta byla možnost zabezpeiti sob
prací hmotnou svoji existenci aniž by se

vidli nadále nucení zaprodávati svoje díla

cizím národm a oplodovati jimi cizí kul-

turu. Zárove by Slovanským národm bylo

umožnno, obeznamovati se pímo svým ja-

zykem s pracemi veleduch píbuzného kmene
— aniž by mli zapotebí sahati po cizích

knihách, jichž jazjit náhodou snad lépe znají,

než druhý slovanský.

Obava z velkých výloh na vydání mnoho-
jazyné je sice na míst s hlediska té které

jednotlivé strany, le s hlediska spole-
ného podniku sluší uvážiti, že by spo-
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lenost, která by se úkolu podjala, mocí své
organisace asem jist zmonopoliso-
vala vydáni nejlepších výtvor slo-

vanského ducha, tak že by hmotné ztráty

spojené s vydáváním v jazyku menších kmen
byly na dnihé stran vydáním u velkých ná-

rod slovanských pln nahrazeny... Taková
spolenost vydavatelská, v jakou by se snad do-

vedlo pestrojiti samo družstvo v.\láje« stala

by se jaksi spoleností zajišujici slo\'anskou

práci a slovanský talent.

Ovšem by bylo nezbytno, aby si spolenost
pedevším zabezpeila jak v Rakousku tak i

na tíusi potebné orgány úspšného
odbytu svých vydání.

Po stránce mravní pak bjM by zisk tako-

vého podniku pímo ohromný a neocenitelný.

Pedevším byl by skvle vyplnn prvý poža-
davek vší vzájemnosti: spolená práce na spo-

leném díle a šíení co možná jednotících idejí

po všech oborech práce a národního života

slovanského. Dále by nadaným hlavám všech
i nejmenších kmen slovanských poskytnuta
byla možnost, aby všechen svj um vnovali
cílm a službám slovanské vzdlanosti. Postup
slovanského vdomí byl by tak svrchovanou
mrou sesílen. Znenáhla nastoupilo by také

vtší zblížení mezi bratrskými kmeny po stránce

jazykové ... Zejména po stránce prakti-
ckých vdomostí, zvlášt obchodních, me-
chanických, zemdlských a vbec technických
rychle by se šíila znalost jazyková a pipra-
vovala by se znenáhla pda, ne li pro spolený
jazyk vbec, aspo pro jistý zpsob spole-
ného obcování slovanskéinteliirence.

Nesmírnou cenu mla by nejen okolnost,
že by výtvory slovanského ducha pekroily
meze dosavadního svého odbytu, ale

i druhá okolnost, že by veejnost nejvtšího
slovanského národa a zvlášt její inteligence

znenáhla byla pivedena, zajímati se blíže

o sousední svj svt slovanský, dosud pro ni

tak vzdálený a cizí ... Až posud ruský in-

teligent, ch(jval-li úmysl, obeznámiti se pon-
kud s jinoslovanským svtem, byl nucen pod-
voliti se herkulské práci s pemožením ne-

spotu slovanských jazyk. A jaký ml z toho
prospch ? Ze poznal úplnou rozervanost
snah a úsilí na všech polích slovan-
ské práce a mohl jen zoufati nad spolenou
budoucností nešastných tch tísek národ.
Za dnešních pomr drobní národové slo-

vanští nemají práva si naíkati, že o nch
velký národ slovanský tak málo ví, spíše smli
by Rusové jim vyísti, že sami tak málo
peují o to. aby k nim obrácena byla po-

zornost.

Poskytnme jim prostedek, aby pozornost
byla upoutaná, a úspch dojista se dostaví

!

Úspch nartané zde organisace byl by dojista

velký, pes to že by zaátky nepochybn byly

tžké, spolenost vydavatelská musela
by být financována dle zásad obchodních, na
základ akcií nebo podílných list, rozvrže-

ných pimenou velkostí kapitálu na poet
podílník rzných národností. 1 dary k úelm
spolenosti složené by se našly. Každá jiná

organisace, pouze ideálna neopená zákla

dem takto hmotn upraveným, už
pedem byla by dckem mrtv narozený'm . . .«

Slovák, pan Dr. Emil Stodola, továrník v Liptovském S v. Mikuláši:

»Vašu anketu s radosou vítám.

Nehovoriac o politike — ktorú aj Vy z Vašho
otáznika úplné vyluujete, odpovedám na
prvú otázku, že spoloný postup medzi slo-

vanskými národy rak,-uh. monarchie držím
za možný. Znamenitým prostriedkom tohoto

spoloného postupu by bol, dla mojho zdania,

spolok slovanských novinárov*),

Este možnjší a významnjší je spoloný

*) »Svaz slovanských novinám* existuje už od lubla-
ského sjezdu r. 1902. Pozn. red.

postu p^n a
i
b 1 i ž š i c h kmenov slovanských,

ako sú e š i-S 1 ová c i. Znamenitý prostrie-

dok máme v esko-slovanskej Jednot, ktorú

o najvidclepšie odporúam.
Takže odporúam u nás sa tvoriacu

akciovu spolonos na vydavania spisóv

a asopisov sa siadlem v Budapešti ma-
júcu zaui zachránenie našho rezkého a pre

verejnosf našu pepotebného Slovenského Tyž-
denníka,

Zasulajúc bratom echom od upati Tatier

srdený bratský pozdrav . , .«

Pan Vácslav Choc, íšský poslanec

:

»Slovanské kmeny íše mají mnoho spole-
ných zájm a mohou se ve mnohém sejíti.

Mohou pracovati o spolené styky obchodní,

mohou se sdružovati finann a výrobn, mohou

se vzájemn uiti a nabádati ve vcech svého

osobitého národního hospodáství, mohou se

mezi sebou kulturn pouovati a jednotiti,

mohou své slovanské sebevdomí prohloubiti
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a tim dat i pevnjší podklad s \- e m u

n á r o d n - k u 1 1 u r n i m u vývoji, —
avšak to všecko jen za jedinou výminkou: že

státopoiiticky pestanou Slované v íši lpti

na fikci nutnosti jednotné centralistické orga-

nisace iše pod nmeckou stechou nmecké
Vídn
Domnka, že íše musí zachovati tuhý cen-

tralism a že Slované v centralismu budou a

mohou udržeti vedeni vedle Nmc neboli

snad i proti Nmcm, zvrhne se vždycky
zase v centralism, sprostedkovaný Nmci
a nminou a tedy ve spojenství s n -
meckým tmelem a pod vládnu nmecké
spojovací kultury spoleenské, obanské i škol-

ské atd.

Kdyby se Slované íše domluvili tak, že by
ve styku mezi sebou zavedli jeden uritý ob-

covací jazyk, jímž by ovšem musila býti ru-

ština*), které by se musila uiti inteligence

všech zdejších Slovan ve stedních školách,

a sice dobe a povinn uiti, — pak snad byl

by na as možným mezi námi i styk v cen-

tralisovaném ústrojí! Ale, pravím na as!
Nebo nmecký tmel co starší pojidlo zase

by se uplatnil ve spoleném zízení státním a
zase by ovládl zákonodárství, správu i vývoj

vzdlanost ní všech rakouských Slovan.
Proto mj názor, k nmuž jsem se ve \'ídni

v politické innosti své dopracoval, jest : Slo-

vané íše dobe uiní, dohodnou-li se co nej-

díve, jak by se co nejprospšnji státopoiiticky

rozešli a z vídeského centralismu utvoily
své foederativné organ i sace, jichž styk

byl by pak zase vcí pírody a budoucnosti . .
.«

*) Kde míyí se lidé o nem -domluviti' kterak u

pedem ustanovovati, »co byli musi<. (Pozn. rcd.)

(Pokraováni.)

KAREL KLOSTER.MANN

:

Mlhy na Blatech.
Román.

(Pokražování.)

otužák pozatásl hla-

vou.

• Nediv se, Jakube!
To máš tak. Každý hájí

své a každý myslí,

že je v právu. Kdo je

mocný, uhájí se a sla-

bý prohraje Co svt
svtem stojí, jinak ne-

bývalo. lovku teba
se vynasnažit, aby svého práva dosáhl, a v po-
slední ad rozhoduje vle Boží. Nemže se
pece íci, že by nebylo žádného práva a žádné
spravedlnosti. Rozumí se arci. že, kdo chytejší
a prozíravjší, vyhraje proti hloupjšímu a
mén rozvážnému . . .«

»A já povídám, « ozval se mladý Krušnej,
»že nikdo si nemá nechat vzít svého práva.
lovk nestudoval a proto teba neumí mluvit
jako advokát, ale proto ješt není teba, aby
se cizou hubou dal utlouci. Kde jsem v právu
a huba nepostaí na uhájení, mordyje, af mluví
ruka! Rozpárat bicho patí takovému holom-
kovi, který lží a uskokem myslí zvítzit! Nic
si nedat líbit, když mám právo! Já na vašem
míst, kmote . . .<

»Pomalu, chlape, pomalu! íkáš: nic si

nenechat líbit . . . bicho rozpárat! To se ti

ekne. Kdybj' k tomu došlo, však bys si to

rozmyslil . . .«

»Nu, ovšem, tžko co dlat, když nestojíme

k sob, jak bychom mli. Kdybychom vci
jak náleží rozumli, kluka pšáckého bychom
utloukli, jak by se tu ukázal, a a nás kdo
usvdí, kdybychom byli všickni za jednoho
a jeden za všecky. Dvakrát, tikrát to udlat,

však by skrotli, chlapi, a jinak by si vedli !«

»Je to pravda, mlo by se takhle jednat,*

vece starý Krušnej, »ale, což je plátno, když
jsou mezi námi všelijací lidé . . .«

»My tu marn mluvíme,* perušil jej Po-

tužák, »my to nespravíme mluvením. Pišel

jsem, Jakube, poprosit t, abys šel se mnou
na Hlubokou, poradit se s panem notáem,
eho teba udlat. \'ím, že mi pineseš velkou
ob v téhle nepohod, kde by lovk psa ze

svtnice nevyhnal a kde se tu máš rvát o své,

aby se's ped škodou uchránil, ale doufám,
že m neopustíš v tomhle zarmoucení, jako

bych já tebe neopustil. Je mi tak strašn
smutno samotnému, a tob se mohu se vším
svit. A potom, ty pana notáe znáš . . .«

»Ale, to se rozumí, že pjdu s tebou . . .«

»Taky že mžete jit, táto,« vmísil se syn

;

»vás tam u hráze nepotebujeme. S knížecími

si to spravím já. Do Pištína a z Pištína do
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ešovic pjdeme beztak všickni spolené a

z ešovic ke hrázi taky ; tam odtud pak se

vydáte vy dva sami.«

Potužák podal obma ruku a všickni ti pak
vešli do svtnice, ježto Krušnej pes neustále

padající déš se chtl pevléci do lepších šat,
»aby ped pány nedlal ostudu*

Selka, znamenajíc, že manžel se stroji

na odchod, nejevila se potšenou.
• Kam pak se ty strojíš ?« tázala se ho, jedva

utajujíc svou nevli
•Na Hlubokou pjdu tuhle s kmotrem,* za-

bruel Krušnej.

»V tomhle lijáku mi ho odvádíte, kmote?*
obrátila se na Potužáka: >vždy se tam ani

nedostanete.*
• Nestarejte se, kmotra, dostaneme se tam ...»

•Nejde mi do hlavy, na toho nimru s sebou
vleete; nebo myslíte, že ten tam nco zmže?
Na toho tam zrovna ekají . .

.<

•Kmotr chce, aby táta s ním šel,« ujal se

slova syn Jakub, >a to staí. Táta pjde . . .<

•Co se ty do toho pleteš? ty si hle svého !<

Krušná se oboila na syna.

• Vy tátovi nemáte co poroueti*
»Aj aj . . .*

•Vy tu brzo doporouíte ! Já zas pjdu na
knížecí, abyste vdla! Nepustí-li rybník, vy-

táhneme stavidla my a, budou-li chlapi bránit,

do vody je hodíme všecky, teba Petra s nimi.*

Mínil Petra Radonického, mládka, milence
své sestry Rozáiky.

»\'y toho poídíte proti knížecím, vy blázni !«

prohodil úsmšn jeho bratr Ferda, železniní
zízenec.

Jakub si ho zmil pohrdlivým pohledem.
•Ty si ponech pro sebe svoje úsmšky,*

pravil s drazem, »a bu pkn zticha.

«

»To ti snad tvoje nevsta dodala kuráže,

abys se takhle naparoval,* posmíval se dále

Ferda; než, zarazil se za okamžik.
Jakub se vzpímil hroziv, jeho líce rud

zahoely, z oí vyšlehl divoký hnv. Byl by
se snad vrhl na bratra, kdyby Potužák jej

nebyl zadržel.

• Oteš-li se ty o mne ješt jediným slovem,*
zaval, >zapomenu se a perazím ti všecky
hnáty, kluku nabubila! Jako bych nevdl,
z eho ten tvj jed se ti v srdci nahromadil! —
Však je o tom plná Zliv, jak t Apolena od-

byla, když ses vera k ní dotíral*

>Není pravda! . . .« zasyel Ferda.
•Co že? pravda že to není? ... Já ti opa-

kuju, že je to pravda . . .*

• Pane Bože na nebi! — což pak jsi se

zbláznil, Jakube?* vykikla selka.

• Nezbláznil, mámo !« odpovdl mnohem
klidnji Jakub, jenž se ponkud opanoval;
• nezbláznil, ale tolik vám povídám, že toho

vašeho komandování mám až po krk a že

jsem odhodlán, ukázat všem tm milostpánúm
mým bratrm, poínajíc Josefem až dol k Fran-

tíkovi, že pánem na selském statku, z nhož
vyšli a za njž by se nejradji stydli, je sedlák

a tím sedlákem budu já! Rozumla jste mi,

mámo?*
•Mj Bože! mj umuený Ježíši! toho jsem

se dokala na svém dítti, které jsem pod
srdcem nosila!* zaúpla Krušná, propukajíc

v plá a lomíc zoufale rukama.
Po celý tento výjev Krušnej se pevlékal

v kterémsi kout svtnice, ni jediným slovem
se nemíchaje do povstalého sporu, nic jinak

než jako by vc jeho ní v nejmenším se ne-

týkala. Potužák stál u dveí, vzpímen, se sta-

ženými brvami, jako socha z kamene vytesaná,

ní jeden sval jeho osmáhlého, ve vládnoucím
šeru na bronz pipomínajícího oblieje se ne-

pohnul. Znamenaje, že mladý Jakub pi po-

sledních slovech své matky sebou škubl, maje
na jazyku patrn novou tvrdou odpov, pi-
stoupil k nmu, chopil ho zlehka za rameno
a pravil klidným, ale nicmén písným tónem:

•Chlape, i kdybys pravdu ml, na matku
se neutrhávej a uctiv k ní mluv! Nemám ti

eho porouet, ale s dobrou se potážeš, budeš-li

povždy pamtliv mých slov.*

•Kdo by vás neuposlechl, pantáto?* odpo-

vdl skoro pokorn mladík; •odpuste, že

jsem se dal takhle strhnout. Kdyby máma se

neujímala vždycky druhých proti mn, slova

zlého bych jí neekl. ale co bych od tchhle
pijímal ?«

Ukázal na Ferdu a na své sestry.

»Posud jsem u rodi,* pravil Ferda; »až

tu budeš hospodáem — budeš-li jím vbec —
k tob nepijdu.*

Jakub pokril ramenoma.
-Kdybych se byl nadál,* ujal se slova Po-

tužák, >že zpsobím mrzutost, požádám-li Ja-

kuba, aby šel se mnou, nebyl bych mu ekl,

kmotra. Máte pravdu, není teba, aby se mnou
chodil. Vyídím si to sám. Mjte se tu dobe!*

•To by tak bylo!* ozval se Krušnej, jenž

se byl zatím pistrojil; >slíbiljsem ti, že pjdu
s tebou a pi tom setrvám.*

• Rozumí se, že pjdeme oba s vámi,* vece

Jakub syn; ^co jste se vy do toho míchala,

mámo? i byste chtla urazit tuhle pan-

tátu? . . .«

•Jako bych já eho byla íkala!* hájila se

Krušná; ^jako bych já byla chtla, aby táta

nechodil s kmotrem ! ... Já jsem jen myslila . .

.

já jsem se jen divila ... Co pak já mu mohu
porouet? . . . Te vidíte nejlépe, kmote, co

moje slovo tady plati . . .«

Dala se do vzlykání.

• Pojme!* vece Krušnej.

A šli. Mlha, hustý, vše pronikající déš. Cesta

jedno bláto, dotrné, slizké, lepkavé, každým
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krokem se do nho boili. Za sebou se brali,

nemluvíce, každý zabra do svých myšlenek.
Kolem do kola jednotvárné polní lány, nikde

rozhled, vše zapadávalo do mokrého šera.

Nesmírné, mrtvé ticho vládlo ; nm táhly nad
jich hlavami mraky, skupené ve špinavé chuch-
valce, a mlhy jim po boku se valily, žádný
zvuk, ne-li srkáni padajícího dešt. V právo
v levo, mezi poli, na pažitech stavly se mocné
kaluže, zažloutlou vodou naplnné.
Dosedše do Pištína, tu onde zastavili se ve

statcích. Z muž skoro nikoho nezastihli doma

:

odešli již tém všichni do Cešovic a k Bez-
drevské hrázi. Tu a tam ženy plakaly ; bude
prý z toho reberie; muži prý jsou odhodláni
k nejkrajnjšímu odporu, teba k násilnému
vypuštní vody z Bezdrevi; knížecí se budou
vzpírat a dovolávati se pomoci etník, jichž

prý pivolali odevšad. Jedna z žen dokonce
tvrdila, že z Budjovic bylo pivoláno vojsko.

Jediný lovk se k nim pidal, místní ková.
Šli císaskou silnicí, rychlými kroky se brali

v ped.
"Vám prý vera zaveli syna, pantáto Po-

tužáku?* tázal se cestou ková. »To se po-

dívejme, jakou váhu má slovo takového p-
šáka! Je vru as, aby povstal zas áký Ku-
báta. Nás tisíc kdyby se dovolávalo po-

moci líad proti knížecím, nikdo by nehnul
prstem, aby nám pomohl.

«

• Proto si musíme pomoci sami.« vece Jakub
Krušných. »A já ku : \'íIšu Potužákovic musí
pustit! Je to jednání s námi? Pijde takový
pšák a ekne: obral m o dva zlaté! — a na
tohle hloupé udání ho zatknou, jako by byl

raubí!«
»To já si spravím sám,< pravil Potužák

;

>do toho se vy nemíchejte, za to vás prosím.

«

>Jájsem váš, pantáto !« vece ková; »chcete-li,

pjdu s vámi na Hlubokou.*
Potužák odmítl.

»]VIjte rozum,' napomenul kováe i mlad-
šího Jakuba; •domluvte se a uvidíte, že rybník
vypustí. Násilím nieho nepoídíte. <í

»Nu, což my,« vece Jakub Krušnejch, »my
víme, že nadarmo nemluvíte, pantáto, a že,

co eknete, má rozum. Ale jsou tam jiní,

kteí všecko neuvažují jak vy iníte, a tuze
jsou rozezlení, a pi všem lovk se jim divit

nemže. Jsou li pak pohromad a jeden zane
kiet, jako- by as do nich vjel. Druh strhne
druha a všickni dohromady vyvedou, na by
žádný sám o sob nepomyslil. Jsou jako spití

a lovk, na mou duši, jeli s nimi v proudu,
není o nic moudejší a neuposlechne, i kdyby
nkterý rozum zadržel a ho napomenul. Když
potom nco provedou, vystízliví a koukají
na sebe a každý drmolí: •»Já? já že jsem to

byl? — Já na mou duši ani nevím, co se pi-
hodilo !«« — Ale páni u soudu pak na takovou

e nedají. A, jakože vtším dílem nebývá
možno, vj'pátrat toho, skrze nhož všechno
pošlo, odnese to asto práv ten, který vlastn
ml nejmén viny a skuten nevdl, co
uinil.*

»To je rozumná e,« potvrdil ková. »Já

jsem, jak víme, z druhé strany, od Tebon, a to

se vám jednou u nás nco zrovna takového
stalo. Hoelo jednou, u ákých Vavínk ten

ohe vyšel a vyhoelo asi deset statk. .Asi

ti dni ped tím tenhle Vavínek vyhnal ele-
dína, proto že ho dopadl pí ákém šmejdu.
Tu najednou pi tom požáru kdosi prohodil,

že teba ten eledín ze msly ohe založil. .Ani

se neví, kdo tohle ekl, ale hned se toho chy-
tili jiní. On, pravda, ten chasník za moc ne-

stál; taky pi ohni se postavil opodál a prstem
nehnul, aby pomáhal hasit, ale, co mu udlali,

nebylo peci v poádku. Deset, dvacet, snad
ticet osob se na nho vrhlo, povalili ho,

utloukli, nohama udupali a potom ješt jej

hodili do hoící stodoly. Z toho nebyl malý
poprask, víme! .Skoro celá ves pišla do vy-

šetování a ti byli odsouzeni na ti roky,

nkolik jich na ti, tyi msíce, na pl roku,

a pece všichni na svém stáli, oni že ne, oni

že ani nevdí, jak se to mohlo stát . . . A ješt
k tomu vyšlo pozdji na jevo, že ten ubitý

a upálený eledín nezapálil. Požár zavinily

dti Vavinkovy, které si udlaly za humny
ohníek. Do dneška jsem rád, že jsem v té

vci neml ruce. Hasil jsem na opané stran
a, když ten rámus m pilákal, bylo už po
všem. Být tam s nimi, dojista bj' m byli

taky strhli do té mely.«

»Nu, a v Behov ped lety,« ujal se slova

Krušnej, »snad ty se taky pamatuješ, Jouzo?
— jak tam selská chasa stloukla mysliveckého
mládence z Piciny. Bylo jich v tom asi dva-

cet a žádný se nechtl znát k inu. Zaveli
jich asi pt. Celé msíce ztrávili ve vyšetu-
jící vazb a pak ješt každý s' odnesl velký

trest, proto že prý myslivecký byl ve služb,
když se mu to stalo.

«

Za tchto eí se dostali do Cešno\-ic, kde se

k nim pidalo ješt nkolik lidí, tíhnoucích za
ostatními, ktei už dávno byli odešli.

Odboili na levo od silnice, zase polními

cestami se ubírali. Pole, nic než pole z po-

átku, a bezedné bláto na cest; potom v levou

stranu pda se klonila, cosi temného vj'stu-

povalo z mlh, jakási hladina ocelová, ztrácející

se zrakm v dáli: jihozápadní chobot Bezdrevi,

jehož severní okraj nebylo již l',e postehnouti.

Pole pestala, jich místo zaujaly pisiny, pro-

stoupené kalužinami a zelenými pásmy rákosí

a ostice. Jindy tyto pisiny se jevily mnohem
roztržitjšími, avšak tohoto rána daleko široko

voda se pes n pelévala. Pak cesta ponkud
stoupala, i po pravé stran nebylo více polí

;
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lány ustoupily nizkému boru, špinav ern
se vyjímajicimu v tomto nesmírném, váe po-

tírajícím, každému pedmtu barvu i tvar

odnímajícím šedém šeru, jehož smutná, duši

skliující jednotvárnost se sdílela každému
stromu, každé drobné bylince, každé travin.

Zapadli do tohoto boru, sosny v právo, sosny
v levo. Kídce stály chundelaté stromy, nebrá-

níce rozhledu ; v právo záhy zase pestaly,

ustupujíce znovu širým polním lánm, rozklá-

dajícím se k jihu až k Cejkovicílm a k Dech-
társkému potoku, prostoupeným tu a tam
skupinami drv nebo úzkými pruhy stejn ne-

úhledných hájk; v levo, k severu, táhne se

neustále týž bor až k samému behu Bezdrevi,

jejíž hladina za slunných dn leskle prokmitá
stromovím. Dnes nic o ní nebylo vidt; jen

tušit bylo lze, že za chatrným borem poíná
cosi blavého, široširého . . .

A ticho vezde až píšerné. Jindy, tu povy-
kují sta a tisíce pelétajících, vzduchem krou-
žících, po hladin rybniní lovících rack, di-

voké husy kejhají, kachny kváou a štbetají,

jespáci na sebe volají; dnes nic takového,

leda že na blízku nebo v dáli drsn zakeho-
tala vrána, zakrákoral havran. Podobalo se,

že déš a valící se mlhy pozely všecek
zvuk . . (Pokraování.)

BOH. B.-XUSK

Pod okapem.
Jorni obrázek z pírody.

Banquo .- Jiika, host letni

i chrámu bydlitel, nám dosvduje
svým milým hnizdem. zde že nebes dech
zaváni libostn. Zde neni stíšky,
pilíe, vlysu, ani/, útulku,
hy pták ten nebyl všady urobil
kolébku svou a "plodné lože své,

kde oni dýší a poletují
vždy znamenal jsem, vzduch že výborný.

Makbclh I.
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statnosti a nevniká do vnit píbytk, držíc

se jích vn. Tak iní vlaštovky ješt ve vtší
míe v Itálii a ecku, kdež nikdy v domech
nehnízdí, nýbrž daleko od lovka ve skal-

natém pohoí.
Majíf i dostatenou pizpsobivost, tak že

kde nenalézají zdí a vysokých stavení, zaídí

se (jak Pallas v ruské stepi pozoroval) na
zpsob svých píbuzných, behulí, v drách
zem. Na ostrov Ruján žije podobn ko-

lonie vlaštovek na kídové skále Jasmundské
daleko od obydlí lidských.

Nicmén jest spolený rys povahy vlaštovek

vyhledá''ati spolenost lidskou, nejen u druh
evrjpsk) ~^. V severní Americe jest milým
hostem larmá vlaštovka nachová.

Jiný druh, vlaštovka lunoelá, teprve

od r. 1825 došla k poznání, že dobe se bydlí

na blízku lovka a bhem té doby znan
pozmnila svj zpsob stavby hnízda.

Celá ada pták sleduje lovka krok za

krokem s rozšiující se jeho kulturou. Jednak
mýtí lovk lesy, jako v nejrozsáhlejší míe
dje se ve Spojených Státech, kde ptactvu jest

volnji, a zaizuje nejilejší život svj v okolí

stanic železniných, hluných faktorií, v okolí

velkých jezer. Ptáci sledují zemdlce a p-
stitele dobytka, všude kde jen trochu ochrany
a bezpenosti se jim dostane.

Chocholouš, jenž u nás v zim milou
jest stafáží, pobíhaje a pohvizduje na cestách,

rozšiuje se také teprv v historické dob na
západ podél silnic, jsa pvodn ptákem stop-

ním. \' nkterých krajinách soudí venkovan
o chocholouši, na Morav trpnk ou zvaném,
že pitáhl roku 1813 ve válkách »ozvobozova-
cích* v prvodu ruských vojsk.

Vdomí u pták, že jsou tvory slabými,

nutí je mnohdy utíkati se pod ochranu i jiných

silnjších zvíat. Vrabci, konipasi a jiní

slabí ptákové zakládají hnízda svá rádi do
pelech pták silnjších, orl, áp a jiných.

Hnízdo velikán bývá obyejn snška roští,

v nmž drobotina nalézá vhodný útulek, a
ochranou jest jim síla a mohutnost domácího
pána, o nmž vdí, že jim neublíží. \'ýjevy

podobné jsou v celém živoišstvu hojné

;

drobní mravenci hnízdí s velkými pohromad,
mšice s mravenci, asy žijí v nezmarech a

pod. Jest to jako za stedovku, kde pod
pevným hradem rytíe usazovali se v chatách
slabí, ohrožovaní poddaní, aby zde pomrn
bezpenjšími byli pod ochranou mocného
pána.

Pozorovalo se i u nás, že sova pálena
ráda hnízdí v holubnících, neubližujíc holubm
v niem, naopak udržujíc všelikou loupežnou

chásku v uctivé vzdálenosti, takže rozumný
holubá pomr ten rád trpí. Podivné sou-
bydleni pt^zorováno u stepní sovy americké,
která tu v pamp americké žije v podzemních
norách s viskaou, v severní ."^nierice

s psounem, s vlky i liškami, ano i s che-
stýši svorn a pátelsky se zdržuje v tchže
norách. Každý zde jde po svém a patrn
zájmy jejich se nekižují.

Památný zjev pozoroval dr. Fischer ve vý-
chodní .\frice : malí pvci, medosavky a

s novaci zakládají tam hnízda svá poblíž

vosích hnízd, takže nelze se k nim piblížiti

bez pobouení vosího roje. Ochrana ta na-

míena jest as hlavn proti opicím, které rády
vajíka z hnízd tchto pták vybírají.

Hnízdo ptaí používá se hlavn jen v as
líhnutí

;
jest kolébkou slabounkých písklat,

holých bezmocných, opustí-li je rodie. Jen
ptáci v rzných dutinách hnízdící používají

druhdy hnízdišt ku spánku a delšímu odpo-

inku.

Hnízdeko sebe jednodušší jest vždy výkon
podivuhodný, uvážíme-lí, jak jednoduché jsou

materialie, z nichž ptáci staví a jak slabounké
nástroje, jimiž vládnou : zobáek, drápky a ku-

latá prsíka. Volba místa pro hnízdo iní první

starost rodi po boulivých líbánkách a ví-

dáme, jak mnohokráte stavba pone teba na
nkolika místech najednou. Tu ptáci poznají,

že místo jest lidem a dravcm pístupno, tu

že déš a vítr sem dorážejí, slunce sem ne-

pijde, pro potravu jest daleko a vše to, co

tvoí starosti pi zaizování domácností.

Vlaštovky nestavjí více v našich ulicích,

i kdyby rády byly trpny
;
pro tvrdou dlažbu

nemají kde sbírati hrudiky bláta, jež slinou

svou ku stavb hnízda hntou. O místo jim

nebží; v Hradci vidl jsem hnízdo umístné
na tahacím pohyblivém zvonku nad domov-
ními dvemi ; K e a s t o n olotograoval hnízdo

vlaštoví ve starém stevíci umístné, hnízdo

kosa ve staré konvi plechové. Vrabci teprve

nejsou v rozpacích o umístní svého nepoád-
ného hnízda; na kostelích svatá za kamen-
ného svtce, jinde královská koruna ve štítu

domu poslouží jim tak za hnízdišt jako

skínka na psaní a vnitek vycpané svy na
tešni povšené, aby je zaplašila.

ermáek i rehek zvolil si též asto
nejpodivnjší místa k hnízdni ; jednou našli

hnízdo jeho v kapse hastroše na poli posta-

veného, jednou i v pohozené lebce! Pallas
vypravuje, že nalezl jednou v ruské stepi

hnízdo dudka se sedmi mladými v hrudníku
lidské kostry! (Dokoniení.)

gl gl gl
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JOSEF KRATOCHVIL;
Tri zvony.

^ak bych kráel milovanou domovinou,
z dálky ke mn tajuplné zvuky linou.

Zastavím se a když trochu pozor dávám,
hlahol známých zvon dobe rozeznávám.

Jeden cinká: •Píse má t provázela,

když t, hochu, nesli do kostela.

Cinkal jsem, však srdce mé se pi tom chvlo,
jak by v svt špatn ti se dait mlo.<

Druhý zvuí: »Když jsi mezi lidi zašel,

abys za svou lásku k nim zas jejich našel,

•Vra se hochu!* astokrát jsem na t volal,

ty's však svodm bludiky již neodolal .«

Tetí sténá: »Zivota, hle! za soumraku
podoben jsi v moi tonoucímu vraku.

Sny a nadje tvé leží \' tmavém hrob,
brzy, milý hochu, odzvoním i tob !<

BOHUMIL BRODSKÝ:

Za obzorem.
(Pokraováni.)

le na dn její duše
hoela podivná, žhavá
touha po rodin, po sa-

mostatné domácnosti,

po muži. Že toho nikdy

neprojevila, dkovala
své síle duševní, svému
prostému nehloubají-

címu pesvdení, že

to ješt nemže být.

.akoliv ani otec ani bratr neprojevovali jí

žádné nžností, ona lnula k majetku rodiny

a chápala, že by zatížení takové, jaké by na
její vno uinno býti musilo, bylo pro statek

osudné. A proto nedomahala se statku, ne-

vyítala otci, že stárne a ztrácí na svých ži-

votních právech. ekala. Doufala jako otec,

že se bratr bohat ožení a potom rázem o všem
rozhodne.

Starý Roubal umel dív, než se kdo nadál.

Syn byl pldruhého roku doma, když otec za
první letní bouky zasažen bleskem na poli,

byl zabít a s ním krásné spežení koní. V na-

stalém zmatku polekal se mladý Roubal více

myšlenkou jak bude s majetkem, než že otec

skonal hroznou smrtí. Ale marn se obával.

Starý Roubal jakby byl tušil, že zeme mimo
nadání, ml závt už nkolik rok hotovou a

v té bylo jasn vyznaeno, jaké poízení o svém
majetku uiní. Celý majetek ddil Jan. Seste
jeho pojistil na dvorci ticet tisíc, své žen
deset a roní rentu dvou set zlatých. V pípadu,
že budou dále bydlet ve dvorci, mly oba
pízemní pokojíky býti jejich bytem.

Jan nebyl takovou závtí valn potšen.
Arci, Doliny byl dvr velmi pkný, ocenný
znalci pes sto tisíc, ale také dluhovaný obnos
byl znaný. Dvacet tisíc bylo knihovních dluh,
na deset tisíc ml jich Roubal po stran, aby
otec nevdl, a nyní tyicet tisíc legat k tomu
tvoilo bemeno, které dovedlo sklíit i Rou-

bala, spoléhajícího na své štstí. Vypovi-li

sestra a matka své podíly, je ztracen. Tolik

si dovedl vypoítat, že by musil usilovn se

piiovat, aby sehnal takový úvr, aby statek

vynášel umoování dluh a jemu zároveií po-

skytoval prostedk k slušnému živobytí

Byl však píliš zamilován sám do sebe, píliš

se na své vlastní štstí tšil a zvykl myšlence,

že Doliny pozvedne, než aby zoufal. Nespou-
štje se zetele svj vlastní satek, oste hlí-

dal Teklu. Nepociuje žádných výitek, že

chce svou sestru, blízkou ticítce pro vlastní

prospch držet v otroctví, staral se, aby kížil

plány nápadník, kteí se zaali horliv starat

o bohatou ddiku. Bylo k tomu potebí opravdu
vytrvalosti a nkdy i dvtipu, aby jednak

seste zošklivil ženicha, jenž se jí dost líbil,

jednak aby nápadníka sám pesvdil, že

Tekla není vhodnou nevstou pro nho. Dailo
se mu to po celý rok a ženiši pestávali do

Dolin dojíždt, pestalo se o Tekle hovoit a

v kraji se vilo, že zstane svobodnou, že

zraje na starou pannu a že její vno pipadne
jednou celé zpt Roubalovi. Ba i matka tak

v duchu hádala. Tekla si nestžovala, nikdy

ped ni neodkryla svou úzkostliv rostoucí

touhu provdat se, než sestará a ješt víc
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zoškliví. O možném dcein satku ani neho-
voila, ale za fo asto se vracela k myšlence,
že je as, aby se syn ženil.

Ve dvoe byl nedostatek penz. Odevšad
zíral. Z opuštných zdí a místností, z polo-
prázdných stájí, nedostateného potahu a pra-
covních sil. Jan Roubal ml píležitost nyní
ukázat, dovede-li lip hospodait, než jeho nestu-
dovaný otec. Naprosto nedovedl. Ba, znaje sice
mnoho drahé theorie, ale málo úelné praxe,
hospodail h než otec. Snad, kdyby byl
ml dost penz, byl by dovedl zvý.^it výtžek
a hodnotu dvora. Nemaje však kapitálu a
odevšad tísnn dluhy, byl malomocný, nevdl
si rady a vytloukaje klín klínem tušil, tak že
to nepjde.

Shánl se po nevstách, hledal novinami
i dohazovai, ale marn. To, co se mu nabízelo,
nedostaovalo mu Dvacet, nejvýš ticet
tisíc vna mohl dostat. Co bylo pes to, bylo
nedosažitelné. Takové bohaté nevsty hledaly
v^ysoké úedníky, aktivní dstojníky, prmysl-
níky. Na venek jit, do hospodáství, kde je
ješt matka s dcerou, tam svj život zahrabat,
se jmi nechtlo. A pece svého vna také
využitkuji. Dost na tom, dostane-li muž ženu,
která ho nebude nic stát, která ze svého ma-
jetku bude hradit své spoleenské poteby.

Roubal byl píliš hrdým, domýšlivým a
umínným, aby se spokojil nevstou nižšího
ádu, která by mu obstarávala dm. kravín,
dohled na ele doma. On chtl mít paní,
která by pozvedla jeho majetek, která by Do-
linám dodala lesku, aby se staly chloubou
okresu. Budoucí paní mohla být jakákoliv
ošklivá, stará, ale musí mít velký majetek
a musí mít spoleenský takt. \'dl. že žena
znamená pro muže ctižádostivého velmi mnoho,
že je jako skvostným rámcem k drahému
obrazu a že je mnoho lidí, kterým se obraz
práv proto líbí. že je v pkném rámci.

Nezoufal, že podobné ženy nenalezl. Sám
u sebe byl pesvden, že ji najde. Jen aby
mu Tekla s matkou nekížily jeho zámry,
nenutkaly ho k náhlým krokm, neuvádly
ho do nesnází. Dosu si byl jimi jist.

Ale nedávno probudilo se v nm podezení,
které ho naped pivedlo v úžas a potom ho
naplnilo zlosti. Po dlouhé dob pihlásil se
u Tekly ženich Roubal, prohlédnuv si jeho
zevnjšek, byi si jist, ten že sestru ze dvora
neodvede. Byl k nmu zdvoilý, posedl s ním,
provedl ho po svém dvoe a když ženich ode-
jel zasmál se vesele.

»Ten mohl zstat, kde je,» žertoval, chod
po pokoji v pízemí, ve kterém hosta pijali.

•Podivný potentát! Sedí, nemluví, jen se dívá,
poslouchá a hladi si vousy. Jak pak se ti

líbil ?«

»Mn se líbí,* ekla sestra klidn, poklizejíc

stl. Nahnul hlavu, upel na ni udivený po-

hled; potom zavrtl hlavou a zastril ruce do
kapes.

»Nu, líbí-li se ti ten, pak už nic neíkám,*
povídal ironicky. »Není ani mladý, ani hezký,
ani bohatý. Jde za bohatou nevstou a vy-

kládá tu, že je dlužen, že eká, až si vnem
své paní pomže a bude moci pipachtovat
druhý dvr. Mn to pipadalo, jakoby chtl
kupovat smnku a ne ženu získat.*

•Práv proto se mi líbí,* ekla Tekla suše.

»Pro zakrývat, co je pravda? Pišlo sem kolik

ženich, kteí vynášeli svj majetek a pak jsme
se dovdli, že jsou prodlužení. Tenhle poctiv
ekl co má, co by s vnem dlal a to se mi
líbí..

•Ku podivu, jak jsi se najednou zmnila!
Budeš-li si chtít vzít zadluženého muže, pokej
aspoi na njakého onaejšího lovka. Co
s tímhle? Je mu nejmí tyicet.«

• Dvaatyicet je mu. Hodíme se k sob.
Mn je ticet, rozdíl není tak veliký..

»To slyším najednou vci!', posmíval se

podražuje se bezdky, »A co ta jeho krása

!

Obliej hranatý, vousy jako šttiny, ruce jako
sedlák. To bys mla krásného muže!«

•Nejsem o nic hezí,, ekla prudce. >Pro
se mu smješ? Mohu já za to, že nejsem
hezká? Co je z krásy? Nechci se vdát pro

krásu, chci mít spokojený život a ten bych
s ním mla. Je na nm vidt, že to, co budu
mít, nerozhází a pro se mu smát pro jeho

prostnost? Však jsme se my taky narodili

v selském statku a hádám, že bj' nám obma
bylo lip, kdybychom byli ve statku zstali..

»Myslíš-lisi to ty, budiž, nedivím se, protože

celá tvá zkušenost sahá pouze ke drbeži.
Kdyby nebylo Doliny, mohl jsem být advo-
kátem, mohl jsem mít spokojený život a nedít
se tu se dluhy na samot. Ml jsem to udlat
hned tehdy, když byl tatínek ješt živ. Vidím,

že nemáš soucitu a že chceš cosi provést

pouze ze vzdoru proti mn. Busi. Budeš mít

zásluhu, že jsi svého vlastního bratra pivedla
na mizinu..

Rozzlobil se zjevn a chod po pokoji vy-

sílal k ní pohledy plné zlosti. Tekla zstala
klidnou. Maliko zervenala a od práce po-

ustála.

»Kdo t chce pivést na mizinu? Já? Proto

že se chci vdát? Je to snad hích? Ože se

také. Cekala jsem dost dlouho. O, nechceš-li

se ženit, prodej Doliny, zstane ti víc než
mn, jsi muž, mžeš si najmout dvr, pijmout
místo hospodáského úedníka, piženit se

nkam do velikého hospodáství. I'ro chceš,

abych zrovna já pomáhala k tvému pohodlí?

.Až se jednou oženíš a pivedeš si sesn paníl

budu vám na obtíž a budete chtít, abych dá,

474



RONÍK IV. M A J eíSLO 30.

starala se jako dveka, shánla, škrtila každý

groš a nedopála si nic. Te to vis všechno.

Kdybys byl nezaínal, mohl být pokoj. A snad

bych byla ped svatbou pistoupila k tomu,

abys nemusel celé vno hned vyplácet. Takhle

je konec. Chci své, práv jako ty.«

Rozilila se nezvykle a Jan, nepoznav ji

nikdy v takovém rozechvní, s úžasem se

díval na její náhlé vzkypní, poslouchal vášnivé,

tvrd pronášené výitky, které prozrazovaly

jak jsou si pojednou cizí, jak se mezi nimi

tvoií strž, která zamezí každé velejší pilnuti

a dohodnutí.

»Tak ty tak, tak ty tak,'i vybuchl vztekem

se duse. »Už jsi si vše promyslila, už jsi si

udlala plán, jak bys m do smyky dostala a

zniila mou budoucnost! A já t považoval

za dtinn hloupou, ale dobrou. Zatím tak

jsi prohnaná. Nu, nech, ješt jsi m neudolala,

ješt nejsem ztracen. Dostaneš, co je tvého,

v den tvé svatby ti do posledního halée vno
vyplatím, ale potom je mezi námi konce. Do-
liny pestanou být tvým domovem, nikoho tu

nechci vidt, ani tebe, ani tvého muže. Dobe
si to pamatuj" rozkiel se surov a pst sevel,

• pes práh mi nesmíš.*

»Ale Jeníku, nezlob se tolik, vždy Teklika
nic zlého nemyslí,* chlácholila matka, pihrbená,

tém holohlavá a spínala své prací skivené
prsty.

• Držíš s ní,« kiel dupaje. »Umluvily jste

se proti mn, dost hanba, že matka nedovede
své dti stejnou láskou milovat. Ani tebe držet

nebudu, budeš-li s ní chtít odejít. Mám-li platit

ticet, a platím tyicet tisíc.

«

Matka podívala se na uleknuté a skrivši

hlavu mezi ramena, bázliv odcházela do
kuchyn.

»To jsem se dokala, « huela, potásajíc

hlavou. »Vyhání m. Jako by oba nebyli mými
dtmi. K jednomu mám mit cit, druhé mohu
nechat tak. Zlob se, zlob, však já njak do
smrti budu živa.*

»Já taky!«, bouil Jan, pecházeje kvapn
pokojem a zvyšuje hlas, abj' ho slyšely v ku-

chjmí. »Ješt m z Dolin nikdo nevyhnal a ne-

vyžene. Spíš pijdete vy nazpátek, až se toho

pana nájemce najíte, až utopíte peníze s lo-
vkem, který tak pitom se kouká na svt a

myslí, že se s ním budu pátelit.*

»V síni eká šafá,« ekla Tekla suše vešedší

mezi dvée.

»Eh, a eká, a všecko siyM,* vyjel zlostn,

ale hlas snížil. Zamrzelo ho, že má služebník

dovdít se takových soukromých vcí a hnv
obracel se k šafái. Chvíli chodil ješt pokojem

a když spatil šafáe pecházet ped stavením

a úkradkem se dívat k oknu, chytil klobouk a

vyšel ven.

»Co dobrého?", zvolal úsen.
»Stné nám vl, náruní, z erného páru.

Bojím se, abychom o nj nepišli. Pišel jsem

prosit milostpána, aby se na nj podíval. <
^

»Co budu na nm vidt? Od eho jste ša-

fáem? Nedohlížíte na eledíny a ti potah

utrhají. Pošlete pro zvrolékae. Ukáže-li se,

že nkdo volu ublížil, zaplatíte to vy s ním.*

Nedovedl se opanovat, penášeje rozílení

na venek. Pál si na nem se vymstít. Dom
se vracet nechtl a zamíiv podle stavení, chtl

vejít do zahrady. Ale pipomenuv si, že bude

zvroléka chtít deset, patnáct zlatých za cestu

a na konec dá dobyte zabít a zakopat, lekl

se ztráty. Zaínala jarní práce, ml potah
málo, dobytek byl drahý a on se vyhýbal

každému velkému vydání. Neníli zvíeti po-

moci, mže je aspo pod rukou prodat a n-
kolik desítek ušetit.

Obrátil se chvatn a šel ke stájím. U dveí

dohonil šafáe a pedešed jej vešel do volárny.

Stání byla prázdná a pouze v rohu ležel erný

býk. Pasák s jedním eledínem, držíce zama-

zané krátké dýmky v zubech a majíce ruce

zastreny v kapsách, stáli nad zvíetem a ho-

voili o nm. Spativše pána, zastrkávali dýmky

do kapes a ustupovali.

»Sežete hc porouel krátce.

Tžce zvedalo se zvíe, stavíc se na své mo-

hutné nohy. Veliké klidné oi plné smutku

otoilo po Roubalovi, jenž ho chytil za tlamu

a pozoroval jeho jazj'k i oi.

í.Ode víra nežere«, prohodil za ním Šafá

nesmle. »Už jsem dlal, co jsem mohl, pece

taky trochu dobytku rozumím, ale tohle je mi

jaksi podivné. Hádám, že ho nkdo uknul.*

.Že jste taky tak hloupý*, odbyl ho po-

smšn. «Uhnal se, napil se z prudká. Vás

Kousku, vyženu, budete li takhle s potahem

zacházet. Myslíte, že te, kdy je tolik práce,

máme as na ležení? Zapáhnete vola do

prázdného vozu a budete s ním zvolna jezdit.

A vy šafái dáte mu oleje, hodn, dva ti

litry. Odpoledne bude stát a dejte tomu páru

lehí práci. Pozejti bude zdráv.* (Pokra.)
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PRAHA VERA A DNES.
Vzpomínky a kresby nkolika autor.

m
XV. PRAHA SOUCITNÁ.

dyž v listopadu r. 1904 odevzdávána Hlávkova

studentská kolej svému poslání, pišel se

na slavnost podívat staiký pán z venkova. Pro-

cházel ústavem, vidl moderní zaízení a konen
ulevil svému pekvapení zvoláním

:

To jsou zmny ... to je pokrok ! Ped pade-

sáti léty vstoupil jsem do studentského ijstavu sy.

Jana na druhém behu a tenkráte jsem myslil, že

jsem nejšastnjší ze všech student. Bylo nás

tehdy pod jednou stechou asi dvacet, bydleli jsme

E. Václavek: Ze stae Prahy.

ve starém, schálralém dom, byli jsme smstnáni
do tmavých kout, stravu jsme mli ubohou . . .

vodové polévky, kaši, maso jen o nejvtších svát-

cích ... a pece se o nás mluvilo ve studentských

kruzích jako o milácích Štstny. Bože . . Bože . .

to jsou rozdíly . . . pamtníku starých dob se zdá,

jakoby to všechno, co tu kolem sebe vidí a slyší,

nebyla skutenost . . jakoby to byla pouhá po-

hádka: Dávno, léta jsem v Praze nebyl ... a kam-
koliv se obrátím, všude njaký div, nový sku-

tek . . . , vru . . . mn to všechno pipadá jako

zázrak . . . «

Praha starala se vždy o své chudé a zejména

studenty podporovávala ráda a ochotn. Má v tom

smru velké zásluhy. Co by se

bylo stalo z tch junák, kteí

pišli do Prahy takka s holýma

rukama? Rodie sehnali studen-

tovi njakou zlatku a ranec bu-

chet, pan fará pidal nco k tomu
a pipojil doporuení, pan uitel

ml známého v nkterém kláštee,

a student šel do Prahy jako na

výlet.

Což pak dnes . . oh . . dnes

je studentm hej ! Je tu Jonákova

nadace . . nejstarší to podprný
fond . . Radhoš pro studenty ze

sesterské Moravy. Mensa acade-

mica a jiná humanitní sdružení.,

ale h bývalo v dobách, kdy
student pijel do Prahy s forma-

nem, vystoupil »U zlaté husy*

nebo »u Turk« a nevdl, kam
se obrátit. S ranekem buchet

bloudil po Praze, bhal s dopo-

ruenkami a asto, asto se stá-

valo, že veer vracíval se s ne-

poízenou do zájezdní hospody

a byl rád, že se mohl vyspat ve

formanském voze pod ohromnou
plachtou, která byla stropem jeho

ložnice a pikrývkou zárove.
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Ješl nejlíp daivavalo se zpvákm a liuJebnikum.

V kláštee u Kižovníkv uživilo se vždy nkolik

student. Zpívali pi mši svaté na krucht a byli za

to zaopateni od primy až do oktávy. Takových

útulkv a dobroinných stanic bylo v Praze n-
kolik. President akademie Hluvka ped založením

koleje rozdlil mezi nejpotebnjší studenty rok co

rok peníz, sahající do tisíc, l'"crdinand a Anna
Náprstkovi poskytovali vždy nkolika studentm

stravu. l)r Rieg-.r byl vrným patronem strádajících

student. Ve schzích linanních ústav asto vy-

tasil se s peticí o podporu nadjného mladíka, pro

kterého ovšem svým mocným vlivem hrav vy-

mohl znanou podporu. A jmenujeme-li již osoby,

není možno pominouti mlením Marii Palackou-

Riegrovou a její dceru Marii ervinkovou Riegro-

voii, které zorganisovaly péi o chudé a opuštné

a které obtavostí do krajnosti sahající zpsobily,

že pražské ženy vnovaly se samaritánské psob-
nosti s obdivuhodnou vytrvalostí. Pro opuštnou
a zanedbanou mládež založil mecenáš Oliva ústav

v íanech, jehož blahodárná psobnost již dnes

skvlé výsledky doznává.

Ze starých zápis se dovídáme, ie nemocní po-

valovali se v Praze na odlehlých místech bez po-

moci. Nedovedeme si uiniti ani pedstavu o tom,

jak bidn na tom bývali choi. Humanita musila

pokat, až jí osvta uiní prseky, jimiž vnikala do

míst vzdechv a utrpení. A když budovány první

její paláce, volena pro n místa odlehlá. V Praze

vznikla tím zpsobem celá tvrt, známý kout s po-

zadím Karlovské kathedrály, která te-

prve nedávno odstranním hradeb na

všechny strany uvolnna.

Nejdív pamatováno na staré, malo-

mocné mšany i píslušníky. Kdyby-
chom proítali seznamy tch, kdož v sta-

rob své nemli sousta do úst a mí-

steka, na nmž by spoinuli, užasl by

svt, jací lidé musili sáhnouti po sou-

citné ruce, vedoucí je do tohoto asylu.

Celé generace starc pomely v chudo-

bincích a chorobincích, než pikroeno
k organisaci nemocenského ošetení drob-

ných pacient, pro které vystavna ne-

mocnice, jež je pravým monumentem
lásky a soucitu k bližním. Humanita
zkrátka postupovala ve svém záchranném
díle jako jednotlivec, jenž zakrývá z po-

átku nejvtší a nejkiklavjší mezery.

Dnes už má ve svém postupu uritý

program. Korunou moderního jejího

samaritánství je nedocenitelná akce, sm-
ující k tomu, aby obmezeno bylo pí-

šerné ádní tuberkulosy, morové to

rány lidstva, na kterou umírá dle stati-

stiky — každý sedmý smrtelník.

Praha soucitná je pravým, je

zaslouženým epithetem naši drahé me-
tropole. íkává se asto s pídechem

E. Václavek: Ze staré Prahy.

Stížnosti, že není druhého národa na svt, jenž

by byl v té míe zatížen soukromými a dobro-

volnými sbírkami jako národ eský.

E. Václavek: Ze s:aré Prahy.
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Jsou jist pípady, kdy stesk tento má vážný

dvod. Ale tisíce a tisíce sbírek vykonalo krásný,

záslužný in a penzi takto získanými zachránny
celé legie lidí ohrožených, ocitnuvších se na kraji

zoufalství. Nkdy ani není možno zjistiti, kým a

kde dáno bylo heslo ku sbírce. Najednou teme
v asopisech výkazy dárc, jež nikdo k tomu nevy-

bizel a nikdo o píspvek nežádal. Nejskvlejším

inem v tomto smru jsou sbírky na Národní di-

vadlo, na Ústední Matici Školskou a jiné národní

jednoty a obnosy, vnované krajanm našim a

jejich rodinám v tak zvaném uzavíraném území.

Jsou v Praze restaurace a kavárny, v nichž se

denn vybírá. Hostm by nco chyblo, kdyby se

u stolu neobjevil sbratel se svou pokladnikou.

Staí mnohdy pranepatrný popud, aby Praha osvd-
ila soucit se strádajícími. U Flek z pravidla za-
nou, a už to jde svou starou, obvyklou cestou.

Nkdy vybírá se pro nkolik úel najednou, O tom,

jak Praha pamatuje na nešastné pi katastrofách

a podobných velkých, všeobecn vzrušujících pí-

hodách, rení ani teba se zrniíovati.

Dobroinnost její však projevuje se ješt jinými,

po vtšin utajenými skutky. Je tu sta spolkv a

spolek, jichž lenové pamatují na chudé svého

bezprostedního sousedství a jimž podává pomoc-

nou ruku ve chvíli, kdy je jí nejvíce zapotebí.

Jen si pipomeme vánoní nadí.ky, zaopatování

dtí chudiny šatstvem, jejich rodiv uhlím a kdyby

se jednou spoítaly obnosy, tímto zpsobem od

lidí, pomrn nezámožných vnované, byl by svt

pekvapen imposantní sumou.

Humanita jako osvta je dosud odkázána na své-

pomoc. Je tu mnoho spolených krok, jimiž vy-

dupávaly se pšinky pro veejná, zemská, státní

nebo autonomní zízení, podniky a ústavy. Nebylo

tolika knih, nebylo ústav vzdlávacích a vde-
ckých, a národ pomáhal si vlastní silou, vlastními

prostedky. Kde bychom se byli octli, kdybychom
byli ekali na to, až nám bude dáno to, co nám
dávno a dávno patilo a na co jsme mli právo?

Humanita ubírala se za svým posláním krek
za krkem, donucujíc korporace, zemi i stát

k tomu, áby konal svou povinnost. Povstávaly

soukromé ústavy — nemocnice na píklad, ústavy

pro slepé, idioty, hluchonmé atd. — zizovaly se

podprné spolky, pensijní fondy, povstaly instituce

nemocenských pokladen a všechno provádno hrav,

bez pronikavých závad a pekážek. Octli jsme se

tím u institucí, vyvolaných do života mohutnými
sociálními vlnami, vzedmutými ohromným roz-

vojem stavovských zájm, jejichž e.xpansivnost

drazn domáhá se systematického ešeni úkol
v obor tento spadajících formou zcela jinou.

Kapitola by vzrostla úžasnou mrou, kdybychom
chtli aspo zavaditi o všechno, co titul její za-

hrnuje. Nesmli bychom opomenouti mstské opa-

trovny, obecni kuchyn, ochrannou stanici, rzné
útulky. Filantropickou družinu pro dti opuštné,

sirotince, polepšovny, pohební bratrstva a jiné a

jiné ústavy, spolky a korporace, jichž pouhý vý-

poet zabral by snad nkolik sloupc.

Vykonalo se již mnoho, aby aspo nejkikla-

vjší cáry bídy byly pozakryty, aby udušeny byly

nejúpnlivjší prosby a výkiky o pomoc a pi-

spní.

A pece jen je jí všude tolik, až se lovk
otese.

Jen se jdte nkdy k šesté hodin veerní po-

dívat do ulice, kde stojí budova asylu pro bez-

pistešence. Zástup lidí ekává tu hodinu i déle

ped zabednnými vraty a tší se na teplo ve

svtnici, tah polévky a istou postel. Konen se

závory otevrou ... a do asylu pijme se jenom

tetina tch, kdo úpnliv prosí za pijetí.

Kam probh putují ti ostatní, zimou prokehlí,

hladem vymoení a nedostaten ošaceni?

Jsou tu asto rodie s nkolika dtmi, starci a

staeny, jež napjaly všechny síly, aby se sem do-

plížily. 1)0 ulic se pustí na zdabh, zalézají do ná-

dvorních zákoutí, do stá:i, pod viadukty mostu,

ba i do sousoší se zatulují, jen aby ušli bdlému
oku policejní hlídky, s kterou by musily putovati

na prynu policejní separace nebo do Fišpanky.

Je mnoho dobroinnosti, kterou kdysi dobe n-
kdo nazval milosrdenstvím pokoutním. Pamatuje

se i na ty, kdož nedovedou prosit, kdož by radji

zhynuli hladem, než by šli žebrat. Humanita musí

asto konat své dílo s nejvtší šetrností, nejtakt-

njším zpsobem. Jsou v Praze lidé, kteí vyhle-

dávají tyto hrdé ostýchavce, jimž musí se dar

do rukou vnutiti.

Jsou drobné skutky lásky k bližnímu, jichž si

nikdo takka ani nevšímá. Po hlavním korsu pro-

menuje tisícihlavý zástup a jím plaše proklouzne

chuas, jenž vklouzne do kláštera Voršilek na

Ferdinandov tid, kde se zaheje soustem, pro

které si hladoví chodí jako ptáci pro zrní. Docela

jinak to vypadá v klášterním nádvoí u Milosrd-

ných. Jako veer ped asylem ekává zde zástup

ped širokými vraty na udeení dvanácté hodiny

polední. Na dvoe stojí ohromný kotel, z nhož
vane lákavá vn polévky až za ze. Vrata se

otevrou a zástup hrne se do nádvoí s divou la-

ností. Milosrdný bratr bére hrneky, nabírá a po-

dlení uhánjí s porcí, na kterou ekává mnohdy
nkolik hladových krk . . .

Praha má ve zvláštní pízni dti.

Pamatuje zejména na ty, jež by se snad ani na

zdravý, svží venkovský vzduch nedostaly, kdyby

nebylo l"erialních osad. Kdo ješt nevidl takovou

výpravu, ubírající se o prázdninách na venkov, a
neopomene, podívat se jednou na nádraží. Uvidí

výjevy, na které, co živ bude, nezapomene. Kdo
by nechápal velkého dobrodiní, jež se prokazuje

drobným zajatcm velkomstským, z nichž pe-

mnozí poprvé spatili venkov, pole, les a poprvé

vidli ptáka lítat v povtí a poprvé slyšeli jeho

píse? Mnoho velikých úkol je tu ješt, jichž
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rozešení musí se ujati dobroinnost tu veejná, tu

soukromá.

Jenom s jedním zjevem neví si nikdo rady.

Jsou to žebravé dti, jež zejména v zimních

msících toulají se ve všech tém ulicích. Skoro

denn se stává, že soucitné obecenstvo srazí se

s policeiním strážníkem, jenž malého žebrácká od-

vádí na úad.

Byly už k vli tomu svedeny šarvátky i v no-

vinách. Nkteí zastávají se dtí, jiní schvalují

písné a bezohledné zakroení policie.

Dti zavrou . . . dti trestají — ale to není ta

pravá cesta. Všechny tyto dti žalovaly policii

na svoje rodie, — — bijí prý je, když dom
nepinesou tolik a tolik, a proto prý nesmí díve

pijíti, dokud nevyžebrají uritého obnosu.

Snad pece jenom nejlíp uiní ten, kdo se nad

ubožáky smiluje . . . aspo se dostanou dív dom.
Taciltis.

Z ESKÉHO ŽIVOTA.

= štolbovo jubileum. Dne 3. kvtna t. r. do-

sáhne nejpopulárnjší z žijících dramatik našich,

dr. Josef Štolba, šedesátého roku. Mnphé, kdož

znají svžího, vždy veselého a stále inného autora,

tato zpráva o dosažené šedesátce asi pekvapí, ale

šastnému Štolbovi jest jen blahopáti k této ke
posti, kteráž naší literatue a divadlu pinese ješt

mnohý zisk. Naše nakladatelství oslaví Štolbovo

jubileum vydáním jeho »Pamtí«, které se již

nalézají v tisku a již první sešit octne se v nej-

bližších dnech v rukou eského tenástva. Štolbovy

Pamti jsou nejenom zajímav psány, ale od-

hrnuji též závoj s mnohých divadelních a literár-

ních události, které svého asu psobily veliký roz-

ruch, aniž se veejnosti dostalo náležitého vysvt-

lení. Zákulisí divaa a literatury naší v letech še-

desátých a sedmdesátých málo který autor mže
a dovede osvtliti jako Štolba. Jsme pesvdeni,
že Štolbovy •Pamti*, kteréž budou vhodn illu-

strovány, setkají se se všeobecnou úastí.

Jako dramatika uctí Josefa Štolbu kruhy

divadelní, jak se dovídáme, poádáním pedstavení

z jeho obsáhlého repertoiru Docházejí hojné zprávy

o pípravách tohoto zpsobu. Je to nejlepší druh

oslav zasloužilého autora — popularisuje-li se jeho

díle. Výsledky nkterých jubilejních radostí našich

z poslední doby ukazují, že je to zpsob nejvhod-

njší. Pro umní, autora i pro naši veejnost.

Boj o svatovítskou vž rozvijí se dosti za-

jímav, a ne zcela vcn a také ne vasn. Vcn
ne proto, ponvadž se nedostali dosud veejn
k slovu cdborníci-architekti, kteí by pedmt ovlá-

dali do všech podrobností a vasn ne proto, po-

nvadž otázka ped úplným dokonením stavby

chrámové nebude akutní, a ponvadž je odsuzován

projekt, jehož nikdo nezná, prosté proto, ponvadž
neexistuje. Pan architekt Hilbert netají, že projekt

.Mockrv provádti nebude a svj založiti hodlá na

výsledcích zkoušek s modely, na nichž pracuje.

Shrneme-li ú/ahy obhájc staré vže, správ-

nji eeno staré stechy, shledáme tyto dvody pro

zachování nynjšího stavu: význam silhouety
nynjší vže v pražském panoramat, jejÍTiuž le-

nní jsme zvykli, její pvab barevný, stáí
a konen i neschopnost naší doby do-

koniti dílo poaté ped staletími v pomrech ná-

božensky, umlecky, sociáln i kulturn docela ji-

ných, než jsou nynjší.

Že bývala silhoueta je ztracena a soulad i domi-

nující postaveni vže v pomru k celému chrámu po-

vážliv seslaben, uznávají konen i její obhájci a

pronášejí positivní návrhy na odpomoc. Malebný

pvab u díla arehitektonického pak není vcí

hlavní, teba byl i žádoucí. Zbývající dva argu-

menty, stáí dosavadního krytu a neschopnost naší

doby, mají váhy nejmén ; alespoi pouhé stáí ne-

mže urovati hodnotu lovka ni vci a prohla-

šovati vlastni dobu za neschopnou už pedem, zdá

se mi iiemužným síkáním se velikého umleckého

inu, jehož provedení nám doba nabízí. Mlo by být

pronášeno nejmén ústy umlc moderních, kteí hle-

dajíce nová slova a nové formy pro svoji um-
leckou e, osvdovati musí pedevším odvahu.

in odvážný je vždycky krásný, i tehdy, když

ztroskotá. Sympatie i vítzství bude vždy spíše na

stran odvahy, než resignace. Celá komposice

chránnu je nyní porušena, uznává-li tedy umlec
pokrokov smýšlející potebu nápravy, dsledn
žádati musí provedení nápravy v duchu své doby,

v harmonickém pipojení pístavby k starým partiím,

nepijme však kompromissu.

Správn bylo napsáno, že sporná otázka ešena

býti mže jedin se stanoviska umlecko-estetického.

Jiné dvody pipustny nejsou. To, myslím, dosti

jasn vysvítá i z mého lánku, otištného v . 23.

t. 1. a vykládá-li nkdo moje slova: »N e n í

tedyani dílem našich lidí, a události,

jež mdnkou pokryté bán jeho
shlédly, vru nejsou zapsány zlatým
písmem v e s k ý c h djinách,* jako mé

dvody pro zboení, iní tak zcela neprávem.

Slova ta jsou mínna jenom negativn. To povídá

jasn slvko ani i další vta: «-Ne, my nemáme

píin brániti tuto stechu.* Nežádám, — jaká

absurdnost je tu vkládána do mých slov I — aby

proto byla stecha snesena, že je dílem Nmc
— o protireformaci jsem vbec nemluvil — uka-

zuji jen, že není tu ani zvláštních vzpomínek a

píin historických, pro nž 'doporuovalo by se

nynjší stechu zachovati pes to, že vážnjší d-
vody mluví pro dokonení.

Velmi zajímavý debatní veírek s tímto the-

matem, do nhož sezval interessenty, uspoádal

spoleenský klub Slavia. Lituji, že soukromý ráz

veírku nedovoluje o prbhu jeho referovati, ale
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snad mi nebude vykládáno za nediskretnost, pi-
pomenu-li, že poskytnula tu píležitost opraviti

mnohý mylný názoi p. K. Hilbertovi, staviteli sva-

tovítského dómu, jenž snad asem dá nynjším roz-

pravám správný smr uveejnním svých zkušeností

a názor Na všechen zpsob náleží hlavní slovo

jemu
;
píkaz pouhé spoleenské i umlecké slušnosti

žádá, abychom ho vykali. Omikron.

^^ Ze staré Hrnby. E. \'áclavka ítati dlužno
k zástupu tch malir-enthusiast, které Praha
krásou i m.elancholií svých starých zdí, omšených
kamen, opuštných palác i velkolepých chrám
v pravd okouzlila. Jeho kresby, které provádí pro

vlastni potšení, každou, lizkostliv na papír kla-

denou árkou svdí o dtinné jeho lásce k ped-
mtu i o respektu jeho k mstu, jehož aristokra-

tickou krásu netroufá si odbýti pouhým zbžným
nártkem. K nkterým zamilovaným partiím rád

se vraci a kresli je znova a znova. Nelze se ovšem
diviti. Slavné dílo Dienzenhoferovo na píklad zláká

ješt mnoho malí, kteí opájeti se budou podivu-

hodnou harmonií jeho nesetných kivek i zelenou

barvou jeho stechy, nejkrásnjším barevným akkor-

dem Malé strany.

Tyto vlastnosti Václavkovy, srdený jeho po-

mr k Praze, kterou tak rád kreslí, dodávají jeho

pracím mnoho vnitního tepla a iní je tak sympa-
tickými.

Z kreseb, kieré dnes pinášíme, upozorujeme na
ulici z assanace, která už zmizela pod motykami
a krumpái i na domy na Linhartském námstí,
na jichž míst v nejbližší dob pan arch. Polívka

postaví novou radnici. — I—

_0 Smírí soud umlc. V nedlní Nár. Politice

dotkli se bolestné otázky, která u nás je tak pal-

ivá, že se mezi dvma vážnými literárními kor-

poracemi ped nedávném již jednalo o tom, jak

surovému napadání nepohodlných literát a umlc
eliti.

Nár. Politika pojednává o této otázce proto, po-

nvadž v Londýn padlo slovo, že brutálním úto-

km na est autor mohly by eliti snad »smírí
soudy«. List zmínný praví : »Náš veejný život—
a hlavn umlecký — poskytl by tu bohatou že.
Nesmí se každý pípad jakéhosi zakroení bráti

v tomto smru. Jsou kritiky tebas drsné a zni-

ující, proti kterým není moíno vystupovati z re-

servy, pokud jsou dvody vyložené a vc sama

jasná jako kišál. Ale co íci o výpadech, žalu-

dech a ranách, které viditeln napsány byly pouze
za úelem osobních urážek, jen z dvod ist
soukromých, a které za pirozeného stavu vcí,
jak mu všichni lidé podléháme, mnohdy málo pe-
mýšlejíce o zdvodnnosti), mohou na dlouho, ne-li

na vždy poškoditi povst nevinn napadeného?
Je jisio, že jsou u nás blátem a kalem vláeni

lidé, kteí se jinak neprovinili, le že si dovolili

mít o vci jiný ponkud názor, anebo že je osud

nebo pirozená snaha postavila na to i ono místo.

lovk, který si tebas ve sifoji literární produkci

nkolikaleté vybojoval estné a svérázné místo, je

podle útoných ádk pojednou mužem naprosto

bezvýznamným a nicotným, (asopis, který do dnes

jeho význam uznával, pizpsobí se zítra novému
názoru a odsoudí taktéž — protože je to — nový
názor. Pak pijde asopis druhý, tetí . . , celá ada
jich . . a nové mínní je hotovo, ustáleno.

Dnes dovede býti na praný stavn lovk za

svoji podnikavost, energii, rozpínavost a pracovní

zdatnost — ovšem že lovk-literat! —
a to v rubrice listu, který na druhé stránce u ji-

ných jedinc nedostatek tchže vlastnosti horoucn
tepá. Unes dovede býti v kritice i v »essayi< po-

smchem zahrnován muž pro svoje intimní, upímn
pronesené city, jiný pro svoje mkké založení, jiný

pro svoji vrozenou drsnost. Ale kritika nebývá
obyejn pronesena pátelsky, vroucn a s pozadím
upímného chtní nápravy ; bývá hrubá, výsmšná,
s pozadím veliké sháky po vtipu a pochybné
duchaplnosti, jindy jizlivá a — vždycky zlá. A co

nejhoršího pi tom, stíháni jí bývají obyejn lidé

nejlepší, pracovníci nejzdatnjší a nejpilnjší, kteí

nemají odvahy ani pokdy, aby se rázn ohradili,

zatím co beztrestn a nepovšimnuta bují plevel

prázdnoty, hlouposti, nadouvanosti a kompilátorství

v milém našem národ.

Zde by opravdu takový smírí soud umlecký
byl na pravém míst i u nás. Každý spolek a spo-

leek jej má ve svých stanovách, jenom ne veliká

družina lidí pracujících duchem, která práv mže
býti beztrestn nejvíce smýkána kalem. Soud by
bdl hlavn nad tím, aby kritika byla vcná, a

ne-li srdená i když bije, alespo svrchovan ne-

urážlivá. Co by se ušetilo papíru zi rzná za-

slána, jimiž se veejný život ješt snad více pro-

stituje, co smutku a vnitní, mnohdy nevidné
bolesti jedinc, kteí se nechtjí nebo nedovedou

brániti.*
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Slovanský postup.
Anketa »Máje«.

(Pokraováni.)

Pan Dr. Karel Kadlec, profesor eské university v Praze :

Ad a): Spolený postup mezi slovanskými

národy Rakousko-Uherska, a zvlášt Rakouska
pokládám za možný nejen v jednom, nýbrž

ve mnoha smrech, a to na poli ideálnem

i hmotném (v oboru obchodu a prmyslu
atd.).

1 v politice, která sleduje praktické, a tedy

egoistické cíle, považuju spolený postup ra-

kouských Slovanii za možný, by jen do jistých

mezí.

Tžší je po mém mínni odpov na otáz-

ku b). Spolený postup musel by býti zaízen
rozdíln dle toho, ojaký obor by bželo.
Povšechn dovolil bych si íci jen toto. Mly
by se poádati pravidelné slovanské
sjezdy, a sice v jednotlivých oborech in-
nosti, \) nejen sjezdy žurnalist a uenc,
nýbrž i politik, prmyslník, obchodník atd.

Sjezdy musely by se stídati, t. j. ko-

brzo v jiné slovanské

asopisy — zejména
míti stálé rubriky
v Rak.-Uh. Mla by

se zakládati stipendia pro studia (opt
v rzných oborech) ve slovanských zemích.
Krásný úkol pipadl by tu velkým obcím a

nati brzo v jedné,

zemi, resp. mst. —
denní — mly by
o Slovanstvu aspoií

') Nemá-li sjezd býti

pedpokládá dkladnou a

není myslitelná bez jisté

odborné organisace.

pouhou slavnosti, zábavou,
úelnou pípravu a ta už
organisace. Tedv spolené

Red.

penžným ústavm, ale nejen eským,
nýbrž i jinoslovanským. Nebo jedno-

stranná innost ^) mnoho by nepomohla.

A dále: Každý inteligent slovanský
— zase nejen ech — ml by-) si osvojiti

vedle mateského jazyka ješt aspo je-

den z ostatních jazyk slovanských. Do slo-

vanských zemí mly by se soustavn^)
poádati cesty. Mnoho v té vci dlá už
náš Klub turist, ale muselo by se initi

ješt více. '') Tím a podobným úsilím

budil by se zájem pro slovanský svt, smysl
pro vc všem nám Slovanm spolenou. Ale

kdo to má vše uskuteniti? K tomu je po-

tebí organisace co nejrozsáhlejší do
všech tu jen letmo naznaených smr. Spolu-
psobiti by museli nejen znalci, odborníci,

nýbrž i lidé mající dobrou, nezlomnou vli
pracovati nezištné, ideáln, lidé mající k tomu
í dostatek asu. Nestailo by po mém mí-

nní založiti zase njaký nový »spolek<,

v nmž by se blýskalo jen nkolik výbor, a

ostatní lenové by odpoívali.

') Opt otázka organisace. Red.

-) »i\ll by« — neplatí pro množství t. j. pro celek;
dokud není množství ovládnuto vhodnvm ústrojenstvem.

Red.

*) Nšecka -soustavnost* velikého života žádá být
ustrojena. Red.

*) Organisace pouze spolková nestaí úkolm ve-

likého národního celku Red.
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Vc je po mém mínni píliš tžká. Neníf

u nás ani dostatek zájmu. Život náš stálými

malichernými spory a nedostatkem karakteru

t. zv. pedních lidi tak jest otráven, že širši

kruhy pozbývají pomalu smyslu i pro jiné,

mnohem bližší nam \ci než jest spolený
postup s ostatními Slovany. .Schází nám bez-

mála už i interes pro nejužší vci eské. A
lhostejný lovk není schopen ideálných vznt,

jakých vyžaduje podnik v list Vašem dote
ný.-)

A konen jest i otázka, je-li také u ostat-

ních Slovanu pda pro myšlénku niši pi-

pravena? I ! . .

"*)

*) Už horší doby byly pekonány! Dav je vzíílliv a

idea má sílu zápalnou. Jen když pndnt n.i pravém
konci zachytne! Red.
*) .\"eni-li pipravena, teba pomáhat, aby byla'. Red

Polák, pan Teofil Merunowicz, poslanec na íšské rad ve Vídni

Spolenou práci národ slovanských v íši

rakouské považuji za možnou jen u velmi

obmezené míe. Na politickérp poli nemže
býti ei o trvalém sjednocení Cech, Polák,
Kusínú, Slovinc, Charvát a Srb k spo-

lenému postupu, nebo, akoli všickni Slo-

vané jsou rození autonomisté, pece každý
národ žije v rzných pomrech, druhým spolu-

kmenm slovanským mén známých a lho-

stejných. Tak na p, : kdy národní politika

Cech v Rakousku opírá se o právo histo-

rické, o smlouvy, na nž panovníci nejednou
písahali a listinami je stvrdili, mohou Poláci

v Rakousku odvolávati se jen na pirozené
právo svoje k životu, jakožto odštp velkého

národa s tisíciletou minulostí historickou,

s kulturou vlastní a ostatn i na okolnost, že

geografické položení naší vlasti i jednolité slo-

vanské zalidnní, jakož i zvláštní pomry spo-

leenské i ekonomické vymáhají, aby k její

zvláštnostem bylo pihlíženo. Polskoruská ne-

shoda mže býti také urovnána jen doma.
Jiné jsou zase nároky historické Charvát
v íši Habsburgu atd.*)

*) Piléhá vše leda ku pedstav, že všecka poli-
tika národ* obsažena je výlun jen v šachovnici —
parlamentní. Red.

Jedin zdravou politikou všech národ Slo-

vanských v Rakousku mže býti, aby všichni

na\zájem dsledn podporovali snahy autono-

mistické — i bez úmluv a podmínek, nebo
eho jedna zem, jeden národ slovanský do-

bude, všem ku prospchu bude. Oslabuje

spoleného odprce — centralistickou biokra-

cii nmeckou, pece každý národ slovanský
musí jíti vlastními cestami, jež vyteny má
vlastními pomry ve kterých žije a s nimiž

poítati musí. Krásné a rozlehlé pole, kde

možno pstovati pobratimské city mezi ná-

rody slovanskými, pedstavuje výmnu my-
šlének v oboru literatury a umní.

A ím hloubji pronikne vzájemná znalost

pomr druhého, tím mocnji upevni se pouta

sympatie i úcty.

Na poli národohospodáském jest

mnoho initi. Zejména v Halii mohli by Ce-

chové, kteí mají dostatek vzdlaných sil od-

borných v oboru zemdlství, prmyslu a ob-

chodu, a vládnou velkým kapitálem zakláda-

jíce továrny a rzné podniky otevíti sob
široké pole innosti užitené jim a prospšné
i naší zemi. Kolik znám eských podnik
v Halii, všem daí se dobe.

Slovinec, spisovatel pan Frant. Govékar, vydavatel »Slovana« a intendant zemského Ná-
rodního divadla v Lublani:

Naše slovanská vzájemnost v posledním
desítiletí siln pokroila, tak že znenáhla se

upravuje pda budoucí úelné organi-
saci, která umožní a uskutení spolený
postup slovanských vdích initel v zájmu
vespolném.

Idea i lyrismu, jež kdysi považována za

fantastickou, v posledních letech nabývá
konkrétních forem. Jednota modern po-

krokových kulturních pracovník chorvatských
a slovinských skuten existuje a hlavní

literárné spolky na slovanském Jihu — "Ma-
tice Hrvatská* i »Matice .Slovenská* — v po-

sledních letech vydaly každoron po jedné

knize populárn-pouné. tu chorvatské, tu

slovenské s malým výkladem slov pro

své leny. K této literární vzájemnosti

druží se i jistá jazyková tím zpsobem, že

moderní slovinští beletristé snaží se sloven-

ským svým slohem i výrazem co nej-

tsnji se piblížiti k c ho rvatsko-srb-
ském u.

Svaz jihoslovanských výtvarných umlc
• Lada* pracuje skutkem na spoleném po-

stupu, poádá spolené výstavy. První

blehradská dobyla nejvtšího mravního i hmot-

ného úspchu, Druhá v Sofiji nebude men-
šího významu.
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Kulturná jednota mezi Slovenci,
iirvaty, Srby a Bulhary je tedy vci
takoka hotovou. Šlo by jen ješt o to,

aby se svaz rozšíil na v.^ecky ostatní obo-

ry. Jihoslovanská divadla mají spolený jiho-

slovanský repertoár a také spolené herce

i zpviky. Bylo hy v tom smru, kde ješt teba,

ustrojiti pevnjší a soustavnjší svazy,
jaksi z istého národního sobectví vybudovati

pevné 'ringy* a vylouiti ze sebe co možná
vše, co je cizého slabého a co naší \la--tni

kultuie nikterak není na prospch.
Poznávati se navzájem a šíi ti znalost

slovanské vzdlanosti, obchodu a práce bu
pedním úkolem slovanského asopisectva,
stálých pravidelných sjezd, schzí a
spolených porad noviná, literát, poslanc,
uitel i prmyslník a hospodá. ') Jen na
podstat poznání bude možná skutená cena,

ne pouze teoretickofantastická. Heslo »Svj
k svému« pejde v maso i krev jen skute-
nou prací a novinám, literátm i umlcm
pipadá tu služba^ prkopná. Iniciativy mli
by se tu chopiti echové. . .

*) Pedpokládá pípravu, tedy spolené organisa>;e.

Red.

Z listu pana dra. Jindicha Šolce:

»Djiny našeho národního probuzení pouují
nás o tom, že nikoli jen idta spoleného
úkolu slovanských kmen ve stát rakouském
(Cislajtanie), nebo snad v i ši rakousko-uher-
ské združených, nýbrž úkolu spoleného všem
kmenm, slovanským naplovala nadšením
naše buditele. Byla to idea Velikého Slo-

vanstva!

Dkazem jsou slavistické studie Dobrovského,
Josefa Jungmanna. Myšlénky o všeslovanském
jazyku. Studie Šafaíkovy, Kollárova Slávy
dcera, Slovanský sjezd roku 1848, pou moskev-
ská r. 1867.

Z obmezeného stanoviska jedné íše ideu

národnosti (»úkol spolený jednotlivým slo-

vanským národm «) ešiti nemožno.
Vyhledávati úkoly všem slovanským náro-

dm spolené zovou naši nepátelé — pansla-

vismem; úkoly a snahy spolené jednomu neb
více slovanským národm — slavismem, kam
spadají snahy spolené slovanským národm
rakousko uherským ; ideu spolených snah ná-

rod slovanskýcíí jen v Rakousku (bez krá-

lovství Uherského) bydlících nazývám —
austroslavismem.

S hlediska austroslavismu odpovídám

:

Na otázku první kladn; avšak v ohledu

politickém *) jest spolený postup možný
jen od pípadu k pípadu, je-li zde, jak Poláci

íkají : tv/spólnego interesa*.

Pokud se týe otázky druhé dím, že jsou

v život národa cíle vzdálenjší a bližší, aktu-
áln. Jen pi tchto jest možná shoda ke

spolené práci. Bližší cíle sluší politikovi v dané
dob vytknout a vyhledávat.

»Jsou-li,« jak pravíte, i>spoleny zájmy, pak
jsou i cíle spolený, « pravím já; »Jsou-li

aktuáln cíle spolený, jsou spolený i zájmy.

K cíli, který jest vzdálenjší, mohou spti

dva národové rznými cestami. V rzné
taktice spoívá i rznost zájm. Polebuju jen

poukázat na dnešní snahy ech a Polák
v otázce volební reformy. Halití Poláci chtjí

autonomií Halie ; vedoucí strana eská míní

pomocí reformy petvoiti Rakousko ve smyslu

autonomistickém (Cíle blízké, taktika rzná.)

A pece pejí Poláci i eši národní svobod
každého z nich. Poláci volají však : »Af žije

Polska 1-t a eši: »Svoboda zemí eských ve

svazku rakouském"! (To jsou cíle vzdálené.)

') Mínna zas politika »parlamentdlni.« Red.

Pan Antonín Macek, spisovatel v Praze

:

•Nebude jist sporu, že spolené zájmy jsou.

Záleží však na tom, jak a kým pstují se ony
spolené styky, zda pi prázdných »slavnost-

ních píležitostech*, i beze všech okázalostí,

pravým, tichým kulturním stykem.

. . . Ptejme se na životné cíle, na program,

na skutky, na práci toho, s kým styky nava-

zujeme. Platí 10 nejen ve styku se Slovany,

ale i s Francouzy atd

Budou-li sympatie národnostní v dokonalém

souladu se sympatiemi k práci i osobnostem,

pak možno nco ze .slovanského postupu

<

vytvoiti. Pak také i práce »Slov. Pehledu*

p. erného dojde lepšího ocenni* . . .

(Pokraováni.) .
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BOHUMIL BRODSKÝ

Za obzorem.
(Pokraováni.)

el k nádržce vody, která

po trubkách do stájí

stékala a umyv si ruce,

V3'cházel ven. Zlost se

v nm tišila, vracela

se stízlivá úvaha. Ne-
postailo se zlobit, mu
sel pemýšlet. Na Tekle
bylo vidt, že tentokrát

to mysli s vdavkami
do opravdy. .Musi s tím poítat. Snadno se

lekne, že ho nikdo z Dolin nevyžene. Co
kdyby pece vyhnali? Ztráceje zájem pro své

okolí, šel do poli a myslil na prostedky,
kterými se dostat z nemilého postavení. V rad
sestin bylo kus pravdy. Kdyby prodal statek,

mohl by se dobe chytit jinde. Ale má snad
hned ztrácet odvahu.' Má opouštt majetek, který

nebyl k zahození? Patí mezi velkostatkáe,

na pes rok o volbách poslance bude poprvé
volit s kavalíry a to pece nco znamená. Což
u asa, je takovým slabochem, že nedovede
elit první vážnjší starosti.'' Zkusí ješt Krásu
odehnat, aby získal asu a nepjde li to. nutno
poohlédnout se po nevst.

Upokojovalo ho, že není ješt zle a rozra-

dován, že pemíjže trapné pomry, pešel pole,

postál u lidi, zastavil se u eledína Houska,
jenž jezdil po silnici s nemocným zvíetem.
Pak vrátiv se dom, poal psát. Cestou mu
napadli dva ti jeho známí z hospodáské
školy, s kterými žil v jakéms pátelství. Na-
píše jim dopisy a jako mimochodem se zmíní,

že by se ženil, kdyby našel podle své chuti,

bohatou a vzdlanou. Není-li ve zdejší krajin
nic takového, mže se stát, že bude jinde.

Velkostatek pece jen je vábné vnadidlo, na
které se dá získat mnohá, která si peje žít

na venkov a mít bezpen uloženo vno na
realit, která za vno ruí. Našel pátelský tón

a s nádechem humoru zmioval se o svém
pátrání po nevst. Pátelé si nesmjí myslit,

že je mu úzko, že hledá nevstu pro nco
jiného, le aby byl sproštn sám pílišného
hledání.

V lepší nálad vracel se k obyejnému životu

a snažil se setít nemilý dojem své šarvátky
se sestrou. .Matka pijala jeho rozjasnní s vd-
ným ulehením. Tekla zstávala jako dív
chladná, lhostejná, jak by se mezi nimi nic

nepihodilo. Ale svtlejší nálada trvala pouze
týden. Za týden pijel Krása zas. Janu pálo
štstí, že se mohl s nájemcem setkat venku.
Potkal ho, když pijíždl na bryce tažené
párem tžkých koní, které se hodili do pluhu.

Roubal zastavil se u bryky a podav Krasoví
ruku, pívtiv ho oslovil,

• Pojte se podívat na mou ozimovou epku«,
nabídl mu náhle. »Koí zajede zatím do dvora
a vy si prohlédnete mou jarní práci. Malá
procházka vám neuškodí.*

Krása neodporoval a zvolna sestupoval, z-
stávaje chladným k velému tónu Roubalovu.
Pijal nabídnutý doutník a pokuuje zvolna,

šel vedle nho tžkým, houpavým krokem podle
lán, dýchajících zemitou vni. l^ioubal vy-

kládal, chlubil se, poukazoval na novoty, které

zavedl a snažil se ho rozehát. Ale nájemce
odpovídal krátce, šetil slovy a zdál se býti

unaven
•Pojme dom,' rozhodl se Roubal mrzut.

•Vy máte asi také málo asu te, kdy je v polích

nejpilnji.*

•Mám už zaseto, sázím brambory & v týdnu
budu se vším hotov, « odpovdl klidn.

»To jste chlapík, odbýváte všechno rychle.

Já si dávám na práci záležet, teba bych
musel nechat nkteré pole ladem.

«

•Taky nerad pospíchám, ale mam dost po-

tah, vypjil jsem si a pikoupil dva páry

koní na leto.«

^Vyplatí se vám to?« ptal se s lehkým
úsmvem.

"Nevím, ale budu mil práci v as hotovou.

Dovolte pane Roubale, složil jste pro slenu
sestru peníze, nebo je máte vtleny na statku?*

Roubal se udiven podíval na Krásu, jenž

klidn snesl jeho pohled a toe doutníkem po-
zoroval jeho zneklidnný výraz.

•Pro se ptáte?*, tázal se prudce.

"Odpuste, ptal jsem se pímo, protože ne-

mám rád tajnosti. Ucházím se o ruku vaší sleny
sestry a rád bych vdl, jak by to bylo s penzi.
Vím, že výplata takového kapitálu zpsobí vždy
starosti a myslím, že si mžeme o tom naped po-

rokovat. Nechvátám se satkem, mže to bjH

teba za tyi msíce, ale protože bych potom
od podzimního terminu rád pipachtoval sou-

sední dvr, poteboval bych peníze na kauci

a na zaízení živého inventáe.*
• Dovolte, vy si poínáte, jakoby už byl

satek jistý,- vyhrkl Roubal, nejsa s to po-

tlaiti vzmáhající se rozilení.

•Jedu dnes do Dolin, abych se nco uritého
dovdl a proto chci když jsem se s vámi
setkal, promluvit také o penžních záležito-

stech. Jsem zvyklý poádku a nerad bych ml
pozdji nemilé vyjednávání.*

• líute bez starosti, já nejsem žid, abych
s vámi smlouval,« odsekl Roubal prudce. »V den
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satku vyplatím seste peníze, af si dlá s nimi
co ciícc. Ostatn doufám, že satek tak brzy
nebude. Sestra není sice pod mým poruen-
ctvim, ale mám snad také právo nco do této

záležitosti íci. Vy se už pedem sháníte po
jejím vnu; ale my nevíme, jaký je váš majetek
a jakou jistotu mžete seste dát.«

Poodstoupil a zahodiv doutník, zastril ruku
do kapsy,

»To je pirozené, « pikývl Krása lhostejn.

»Hekl jsem už slen Tekle, co mám, a bude-li

libo, mže se pedem udlat svatební smlouva
u notáe. Je sice škoda penz na kolky, ale

budete-li si toho vy a ona pát, pro ne. Výlohy
ponesou ob strany spolen a já její vno po-

jistím na svém inventái. Kdyby vám snad
dlalo obtíž složení vna v hotovosti, opatím
vám úvr v bance. Vy pevezmete úvr, já si

vyzvednu peníze.

• Ponechejte si, prosím, své rady, vím, co
mám dlat. Netajím se tím, že vašemu plánu
nejsem píznivcem. Nelibí se mi satek sestin,

protože její vno není v pomru k vašemu
majetku. A co se vás týe, mohu vás ujistit,

že ani moje sestra se pro vás nehodí. Vidl
jste sám, že její vychování je zanedbané, že

nemá smyslu pro samostatný rodinný život a

že jí schází spoleenský takt. Abyste po svatb
se za ni stydl a uinil ji popelkou, toho nemohu
jako vzdlaný a prozíra\ý muž dopustit.*

• Arci, to by bylo nehezké,* souhlasil Krása,

jakoby nepozoroval nervosní rozechvní Rou-
balovo. ».'\le bute bez starosti, já jsem lo-
vk, který se do spoleností nehodí a sedím
nejradji doma. Až se ožením, pjde vše
starými kolejemi. Oba se budeme starat osvj
majetek a vynasnažíme se, aby se nestenil.

Pijdeli rodina, musí být budoucnost zaopatena.
Jak jsem slenu Teklu poznal, bude ráda se

mnou pracovat. Mj Bože, vždy pracovat je

radost lovka.*
• Pracovat a pracovat je dvojí, « kikl Roubal,

dráždn lhostejností Krasovou. 'Dvekou se

moje sestra nesmí stat.<

•Ovšem, to ne, já také sám nedu a ne-

jezdím s potahem. Ale otevené oi musí lo-
vk mít, nesmí nechat lidi bez dohledu, musí
pamatovat, že se stará sám pro sebe. Na od-

poinutí je asu dost k stáru. Nu, zdrželi jsme
se dost venku a chvátám, abych brzy odjel

dom. Pjdete se mnou?«
•Nemám kdy. Jdte jen sám, vrátím se na

pole. Nezapomete co jsem ekl. Moje sestra

nebude nikdy vaší dvekou.*

^ »Pro se rozilujete ?«, pokril rameny Krása.

•ekl jsem vám, že ji nechci utisknout. Se
založenýma rukama ovšem sedt nebude, ale

ona ani tady nezahálí. S Bohem, pane Kou-
bale.*

Nazvedl klobouk a pustil se ke dvoru. Rou-
balovi chvly se rty, chtl za ním kiknout
cosi zlého, urážejícího, ale opanovav se vracel

se dlouhými kroky na pole. Jaký podivný
chlap to je, jak drze mluví a poíná si, jakoby
už ml všechno jisté. Ale myli se, myslí-li, že
ho tak snadno pustí, že mu ustoupí jako za-
strašený hoch. Nešel dom, až Krása odejel.

A potom si pál být hodné klidný, aby si ne-
myslili, že ho to vše roziluje.

"Poslechni, Teklo, ten lovk se mi nelíbí,*

povídal jakoby upímn. »Nezavazuji t, dlej
si co chceš, ale rozmysli si všechno, dokud
je as. Abys takovému neotesanému lovku
dlala služku, na to máš snad asu dost.

Vdej se pro mne za koho chceš, ale pemýšlej
trochu. Zle ti tu není a budeš-li o pl roku
dív nebo pozdji provdána, to snad už ne-
rozhoduje.*

• Už jsem Krásovi slíbila, že si ho vezmu,*
ekla sestra suše.

•Tak ?•' zadivil se dlouze. ^Tvj bratr neb^ I

hoden, abys se s ním poradila ?><

• Pro bych se radila? Vdla jsem, co o Kra-

soví myslíš, a on mi ekl, že se bojíš, abych
nedlala u nho služku. Neboj se, nejsem
taková bojácná, abych se nedovedla opít.

A budu-li na krásn hodn pracovat, nebudu
to dlat pro jiného, ale pro sebe. Bu tak

hodný, dej nám za týden povoz. Pojedem se

s maminkou podívat na dvr a možná, že se

na zpátení cest stavíme u notáe *

• A, vy jste se tedy rozhodli! .-X jak chvátáte!

Peji mnoho štstí. Nemám viny na budoucím
neštstí. Povoz bych dát nemusel, ale dám. Mn
sice nezveš, abych jel s tebou, ale je to tak

lip, musil bych t odmítnout. Nu, budu rád ,

že to konen vezme konec. Na kdy mám
pipravit peníze?*

•Na konec záí, do té doby se snad oženíš

také ty a potom budeš moci splatit vno.*
»Co se toho týká, mžeš svatbu urit teba

na budoucí týden,* ekl nadut. »Tolík úvru
ješt mám, abych sehnal tvé vno.*
A bouchnuv dvemi vyšel prudce ven. Stál

ped holou skuteností, na které nco zmnit
neml ani síly, ani již chuti. Ano, lip bude,

když se to jednou skoncuje. Te vidí, že

Teklu posedly vdavky a že už jí nikdo ne-

udrží.

Starost, tísnivá a opravdová starost zmítala

Roubalem. Kde te sehnat peníze? Neožení-li

se, musí si vypjit a potom se teprve bude
zle ženit, až se rozkikne, že je dvr zatížen.

Sestino vno neplatí jaksi za dluh, nenadlá
tolik ostudy, ale pjka bude novým stínem,

který mu stíží pochod za lesklým cílem. Trá-

pil mozek rzným vymýšlením cest, jimiž by
dosáhl vybednutí z nemilé situace. Zlostn
se smál pi pomyšlení, že starý, ošklivý, za-
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dlužený nájemce dostane snáze bohatou nevstu,
než on mladý, sliný statká. Kh, štstí mu
neslouží, ale on se na štstí nebude ohlížet.

.Štstí si dlá každý sám a nikdy není pozd
lapit je a pevn podržet.

Rozjel se do okolních mst, dvrn ho-
voil s hoteliéry, kteí znali celé okolí, nahlédl
také do pozemkových knih, aby se pesvdil
o majetku té i oné rodiny, ale pesvdil se,

to že je nesprávná cesta. Ivde byly peníze,

byla etná rodina. Mohl s tou i onou vy-
ženit patnáct, dvacet tisíc, snad bj' po smrti

rodi mohl ješt tolik sddit, ale na nejisté

ddictví nemže se spoléhat. Potebuje hotové
peníze, pevnou sumu.
Teba se smíit s myšlenkou, že Krása se stane

jeho švakrem a když by on jím nebyl, že by
na jeho místo vstoupil jiný. Pes to pece v nm
kypl vztek proti Krasoví, jenž tak lhostejn
pomíjel jeho odpor. Ješt dvakrát pijel do
dvora, ale Roubal se mu vždy vyhnul, oká-
zale dával na jevo odpor a neprátelstv', pá-

novit pehlížel sestru a chladn odbýval
matku. Ta taky je proti nmu, ta drží s dcerou,
pro syna nemá pochopem' ani lásky. Ona
se netší, že je syn její jiný zjev než dcera.

Ona nechápe, jaký rozdíl je mezi jejími dtmi.
Kdyby takhle on. Jan, vzal do ruky oprat a
jel na pole orat, kdyby s eládkou poklízel
stáje a konal nádennickou práci, to by si ho
zamilovala, to by pi nm byla. .A jde teba
s Teklou, nic už jejího odchodu želet nebude,
niím se nebude rozilovat.

A pece se roziloval. Žil v jakési horece,
dycht po nem, co by ho osvobodilo, ale

necít pevné pdy pod nohama, poznávaje, že
jeho veškeré poínání je bez výsledným tápá-
ním do neuritá, nechával se zachvacovat

vztekem proti všemu kolem sebe. Dnes také

lomcovala jím zlost, že Krása pijíždí do dvora,
usadí se pohodln v pokoji a s Teklou hovoí
o plánech do budoucna, jakoby se rozumlo
samo sebou, že má k tomu práva. Zakáže mu
docházet do dvora, umioval si svíjeje se

v malomocném hnvu. .A se schází se sestrou

kdekoliv, nic mu po tom není. Seste v siíatku

nebrání, ale ukáže, že je také pánem, že má
právo porouet ve svém majetku. .Šel to íci

seste, aby si nemyslela, že ho pekonala, že

si neví rady. Krotil se, aby se pi tom nedal
uchvátit výbuchem, ze kterého by soudila na
jeho rozilení. Hezky chladn jí poví, co chce,
a to jí zraní, jist zraní.

Ve vratech setkal se s pasákovou ženou,
která každodenn docházela do msta na poštu.

Cupkala uprášená, zapocená a kožená taška
klátila se na jejím boku. \'zal tašku, otevel
ji a vyal došlé dopisj'. Noviny, nkolik cen-

ník a jeden list byly obsahem celé dnešní
pošty. Neodpovídaje na pozdrav poslíce, za-

stril tiskopisy do kapsy a sáhl po listu. Po-
díval se na úhlednou obálku a snažil se roz-

luštit razítko. Bylo neúplné a zvdav, odkud
je, strhl chvatn obálku. Živ sebou pohnul
a zastavil se. Byla to odpov od pítele

Vraštila, správce na knížecím panství v západ-
ních Cechách. Neodpovídal dosud na jeho
dopis. Druzí, kterým psal, poslali už odpovdi,
zdvoilé a suché, ve kterých nebylo o nevstách
ani zmínkj'. Bezpochyby by bývali rádi sami
sáhli po tuném soustu. Správec Vraštil dlouho
neodpovídal a Roubal si myslil, že už ne-

odpoví. Odsoudil ho v duchu pro jeho ne-

zdvoilost a sám sebe plísnil, že se zahazoval
dvrným dopisem lovku tak netaktnímu.

(Pcikrauvání.)

JULIANA LANCOVÁ:

El @ @

Tu píserí zkazili jsme

jJÍám jedna píse mla v duších hrát,

však každý z nás si hudl svoji stanci,

a výsledkem byl nával dissonancí.
Tu píse zkazili jsme — marno zapírat.

Pro nenechal jste galantn mi prim?
Je jednodušší, prostý, melodický,
vám doprovod spíš slušel harmonický,
pln vlastních motiv, pec nerušících rým.

On jednoduchý býti nemusil,

jen zladný. Moh' výrazn, pln síly

v prim zasáhnout, a pinutit jej chvílí,

by zmlknul oarován, naslouchal a snil.

Ta píse mohla ráje utvírat,

hvzd strhnout chór do propastí se tmících,

— vždy z duší tryskla siln vibrujících! —
Tu píse zkazili jsme, — marno zapírat . . .
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l'R. ZAVKEL:
Prométheus.

Vysmvaný, podlý kate,

sobce, mstiteli,

dík za hoe vrchovaté,

za smrtící pocely

vichic tvých a blesk, vánic,

záš tvá oprošuje raníc,

trhá z dsuplných hranic,

zocelí

!

Vyrval jsi mne vroucné prací,

ja byl in, ty trest;

zírám do tvých konstelací,

do záících hvzd,
pibit na nejvyšším hrotu,

ve svých adrech orl rotu,

chápu záš tvou, chápu hmotu!
lovk? Jest!

Obrozen mým inem, vyšší

tvého pojetí,

stesk vlastního nitra slyší

rouhati se, úpti,

závistí tvou neotesen,
mohoucnými kídly nesen

do pjících, píštích vesen

doletí!

Myšlenku, pro kterou strádám,

pejme bez mezi,

vymkne se tvým krotkým radám,

strhá mrzké etzy,
vren pesvatému chtíi

nástrahy a šalbu znií,

vzdor tvé choutce panovnici

zvítzí

!

~Vjz,|^

BOH. BAUSE:

Pod okapem.
Jarní obrázek z pírody.

(Dokonení.)

nohdy odvaha a ne-

pedloženost uvádí ptá-

ky k podivnému po-

blouznní ve volb hníz-

dišt. K e a r t o n, vy-

trvalý pozorovatel pta-

ctva, po nkolikráte

sledoval pokusy ko-

roptve, kosa, konipase

a ermáka hnízditi v pí-

kop stelnice, pod terem, kam 3—4 krát týdn
dopadal déš kulí zabloudilých. Koroptev opu-

stila jen proto hnízdo, že koule vystelené smetly

kopivy, které mly slouž t za stínidlo a stechu
hnízda. Známo, že skivani i koroptve uhní-

zdili se druhdy mezi kolejemi dráhy.

Zkušeností a škodou poueni zmnili mnozí
ptáci zpsob hnízdní ; kde asté povodn luka

a rákosí zatopují. pesthovali se o^i zem,
kde obyejn hnízdí, na kee a stromy. ")

Kachn}', které vždy pi zemi hnízdívaji, nuceny
byly, tam kde stále tvernohými dravci jsou

*) Pozoroviind na r.ikosníku ineniirn.

pronásledovány, utéci se na stromy, a tím

nauiti se jinému zpsobu stavby; podobn
zmnili zpsob hnízdní rackové na pobeží
Labradorském.

Ptáci i tažní zstávají vrni místm, které

si jedenkráte ke hnízdní zvolili, po nkolik

pokolení. Tak iní zvláš dravci: sokolové,

kán i havrani. Padne-li ranou z runice neb

do pastí jeden z rodi, hledá si pozstalý

nového soudruha neb družku. Kearton pozo-

roval, že truchlící vdova již ve 24 hodmách
našla nového samce.

Pi>de li náhodou celý párek o život, jist

že v píštím roce jiný párek zmocní se oblí-

beného místa a dovede je ubrániti i proti

silnjšímu odprci.

Mnohdy stává se, že stídav v tomtéž

hnízd jeden rok obývá na p. drozd, druhý

rok hrdlika (Kearton).

Opuštných hnízd ptaích zmocní se druhdy

pak ješt meláci. V jednom pípadu meláci

zmocnili se opuštného hnízda stízlíka ; ale

neobyejnjší pípad ješt zaznamenal Kearton,
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že v hnizd veverky, ve vý.i 12 m nalezl

hnízdo melák a mrtvou lasiku.

Jako lovk ke stavbám svým bére rzný
materiál, Kskimák stavi ze snhu svou boudu,

lellah z Nilského bahna, ernohorec ze svého

kamení, tak odkázán jest í pták voliti v okolí

svém vhodné odpadky ; vlákna rostlinná, cho-

máe chlup, viny a peí píležitostn zvíaty

ztracená, pohozené kousky niti a papíru zu-

žitkují píležitostn žluva a sokol. Ledá-
ek dláždí svou komrku v zemním svém
hnízd kstkami rybími, ptáci na Hawai, ostrov
vulkanickém, používají podivných minerálních

vláken, vlas p ú 1 ú zvaných, jež tvoí jemné nit

pemzy ediové, až na metr dlouhé a pružné,

k stavbám svým.

A jako v materiálu jest i ve tvaru hnízd

rozmanitost nejen u rzných druh, ale vy-

skytují se i odchylky individuální dle vnjších
okolností a pizpsobení.

V museích procházíme tu a tam sbírkou

hnízd; barva jejich bývá obyejn šedá, hndá,
bez barevných effekt, jak bezpenost, užite-

nost, ochranné zbarvení vyžaduji. Jen pozorujte

ermáka, jenž práv ku stavb nese vlákno

;

vidí, že jest pozorován a proto rznými okli-

kami hledí pozorovatele zmásti, aby nepoznal

kam vlákno nese. Ve sbírkách sestavují se

vedle neumlj'ch poátk, ptaí stavby pa-

mátné : Tak onoho afrického k r e j í k a (O r t li o-

tamus Bennettii), jenž umle sešívá vlák-

nem kraje velkého listu, poínaje si úpln jako

pírodní lidští kmenové, když z kozí zvíecích

primitivní odv si pipravuji. Dále jsou tu zastou-

peni snovai svými visutými setkanými va-

kovitými hnízdy, jichž Kafrové užívají ku
procezování svého piva prosového. Vedle

tchto tkalc, snova, krejí jsou tu

tesai a zedníci ptaí zastoupeni díly,

z nichž památná stavba jihoamerického hrníe
('I''urnaríu s), z bláta v podob pece zbudo-

vaná, váží až devt liber. »Passerino catolico«

nazývají Brasiliani shotovitele, jenž prý v ne-

dli nepracuje. —
Jestliže ruští sedláci vykuují píbytek i chlévy

hnízdem sýkory moudivláka, aby tím všechny

nemoce zažehnali, sbírají se s nebezpeím
života v píboji vln na skalnatém pobeží Jávy
jedlá hnízda salangany, jež zvíátko buduje
ze S'iny, jako housenka bource svj hedbávný
kokon.

Všechna tato hnízda, jež i lovk dovede
k svým úelm využitkovati, jsou jen úelná
pro život ptáka, bez ozdob vnjších. Avšak
došlo i u ptactva k práci aesthetické, nejen

prakticky úelné. Div tento vykonal australský

1 e m í k, rod špak Chlamydodera,
v kovinaté krajin, ve vlasti vejcorodých
ptakopysk, kde krocanovitý Ta 1 ega Hus
umlé teplo vyrábí kvašením hnijících látek,

buduje umlii loubí svatební z haluzi,

jež zdobí lasturami, kostmi a lebkami drob-

ných ssavc. Chlapík tento, nevtší sojky,

s pkným obojkem prodloužených šíjových

per, jinak neúhledný, v dob námluv staví

zvláštní besídku, pdu vydláždí drobnými
oblázky, navsí na vtviky pestrá péra, rudé

bobule ; pestré kamínky a bílé kstky ne-

topýr a pod. zdobí vchod, a vseto pi\ieeno
na míle cesty.

V této besídce milující tráví své líbánky,

taní, skáí a honí se a radují se z mládí a

lásky. A teprv po této dob ponou stavti

hnízdeko prosté, povinné pro vejce a mláata,
beze všech pízdob. Mezi stromovím a kovím
ze suchých vtviek mkkou travou a peíky
vystlaná skrývá se kolébka pro milá mláata,
neúhledná a dle možnosti neviditelná slídivému

oku nepítele. Nema Austrálie sice slídivých

koek, má ale šplhavé vanatce, kteí nemén
nežli koky rádi plení hnízda.

Usedáme-li v kvtnu ped domkem, kdež
pod okapem hnízdo z hlíny vyrobily jiiky,
uslyšíme z rána tiché šveholení neb drsné

výstražné hlásky ilých letoun. Vný obraz

lásky mateské a vrné pée o dorost. První

záblesky umní stavitelského a tam v dálí

i první pokusy práce aesthetické.

Táhne se jednotné pouto ve vývoji všeho

tvorstva — jsou tklivé tyto první poátky
kultury u tvor nižších, jež pedcházely veli-

kému dílu, které lidstvo má dovršiti.
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KAREL KLOSTERMANN

:

Mlhy na Blatech.
Román.

(Pokraování.)

obrou tvrt hodiny se

brali podle kraje tohoto

boru, který pojednou
pestal. Ped nimi bez-

prostedn rozlévala

se hladina Bezdre\i,

nepehledná, nekone-
ná na pohled, nebo
všechny protjší behy
zakrývala mlha. Hn-

dožlut zbarvené vody plnily až po kraj rozlo-

žitou pánev ohromného rybníku: nevinily se,

neeily se, a pece se zdály dsn hrozivými

;

bylo zjevno, že se dmou, že dímající v nich

obí síly se probudily, aby nmým, úporným
tlakem pi'olomily úžící stny, v nž píroda a

lidské ruce je stsnaly.

Pšina, jež vede tmito misly, je za nor-

málního stavu vody asi padesát krok vzdá-

lená od vodní hladiny, od níž ji dlí mírn
se klonící písina ; avšak onoho dne voda za-

lila nejen tuto ale i pšinu samu, ba, rozmo-
ila i nkolik z hlíny vystavných budek, jež

slouží za skrýš lovcm, picházejícím v tato

místa stílet divoké husy, a pece tyto budky
stojí aspofi pl metru nad pšinou. Hromady
zaernalé hlíny, jež z nich zbj'ly, piléhaly

zplna k smutné, tísnivé nálad, tryskající

z veškerého jich okolí, ze rmutných vod, ze

šedých nebes, z táhnoucích mlh, z rozmoe-
ných polí, z erných nuzných borovic, opo-

dál v padajícím dešti se ztrácejících.

»Tuy neprojdemix prohodil Jakub Kruš-
nejch, jenž kráel v ele hlouku; »to se po-

dívejme, kam už ty vody dostoupily.

«

Odboili na právo. Nízký, avšak strmý hli-

nitý svah, porostlý potroušenými trsy travin,

devnatým býlím ; sjíždly nohy po rozmo-
ené, kluzké hlín, tak že rukama jim bylo

zachycovati se tchto trs a k. Když se

došplhali do výše, stanuli man všickni, tžce
oddychujíce. Zraky bloudily po zastené
ohromné hladin rybniní.

»Tamhle leži Zalužice,« pravil ková, uka-
zuje rukou k severozápadu, 'jsou docela

v mlze, nieho není o nich vidt.*
Zalužice jsou ddinka, skládající se všeho

všude asi z tinácti ísel, položená na samém
jihovýchodním kraji poloostrova, vbíhajícího da-

leko do vod Bezdrevi, ktcé je ze tí stran

obkliuji, dovolujíce pístup toliko od západní
strany, odkudž jediná cesta do ddiny vede.

Praví se, že obyvatelstvo bylo sem pestho-
váno ze zaniklých Zlatšovic, kterážto vesnice

byla koncem osmnáctého vku zahrnuta do
Staré Obory, lesnaté pahorkatin to na se-

veru od Hluboké, v oblasti Vrkoe a Ka-
menné Hory. Pam na tyto Zlatšovice se

nevytratila z podaní lidového, ale z vesnice
samé nezbylo než nkolik jedva znatelných
rozvalin, divokých jabloni a planých hruší

sted hlubokých, hluchých les. Kde stávala

obydlí lidská, prohánjí se dnešního dne
divocí kanci. Pesídlení toto neudalo se ná-
siln, nýbrž lid opustil dobrovoln sídlo svých
pedk a penesl se na místa, vykázaná mu
a postoupená tehdejší vrchností. Pes to ta-

kové sthování není pece než smutným do-

kladem poroby jihoeského venkovského lidu,

uváží- li se, jak houževnat a s jakou zbož-
nou pietf)u tento lid lpí na zddné po ped-
cích hroud . .

»Nu», vece mrae se Krušnej, i>dnes Zalu-
žice neuvidíme, ale uvidíme je bohdá zase.

Co mlhy spohltí, slunce jim zase vyrve. Jsou
vodou obehnány, ale k nim a k jich polím
voda nemže. Nám bude he, jen se podí-

vejte! Nám bude jako Zlatšovicm tam na-

hoe- — máchl rukou k severu — »Zlatéšovice

pohltila obora; kde bývaly statky, ryjou tam
divoké svin, a kde leži naše pole, panští

kapí budou plovat. Zlatšovickým vykázali

tohle* — máchl rukou ve stranu, kde leží

Zalužice — »ale, co nám vykážou, to se

neví.t

»No, tak zle nebude, « vece Potužák, •stech

as zavedli katastr a bílé kameny vykazují,

co patí knížecím a co patí nám. Aby, co
našeho, zabrali, nato nepomýšlejí a my bychom
se taky uhájili. Ze se vzpírají proti vypuštní
rybníku, tomu rozumím. Pomysli na škodu,

kterou by mli. Kdyby jim ryby uplavaly, pi
nejmenším osmdesát tisíc je pry. Cekají, že

déš snad pece ustane.

«

»Já jim nevím, « zaskuhraL Krušnej.

»Já taky ne,< pisvdil ková.
•Ukázat jim zuby!« pravil Jakub Krušných.
»Nu pomalu !« chlácholil ho Potužák: »vzá-

jemnou dobrou vlí se zmže více. Nebude-li

jiné pomoci, uvidíš, že se sami odhodlají,

pustit stavidla . . . .«

'A\e škoda je už velká ....«
•Živlm nezabráníš, brachu . . .«

Brali se dál suchopárem a polní mezí, až

se ^dostali na silnici vedoucí od Hluboké
k ejkovicm ; nebylo už daleko ke krátké,

ale neobyejn pevné hrázi Bezdrevské, po
níž bžela tato silnice, pkná, dobe schdná,
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ko.-atými stromy vroubená. Pro tyto stromy
nebylo rozhledu do pedu, za to v právo roz-

kládají se rozkošné háje listnatj>ch strom,
kraj parkovitý, zelený, jako brál, jenž i v tomto
smutném poasí podržel svj pvab.

Jedva došli silnice, zavznl jim na sluch

temný šum a hukot : spousty vod, vj'tékajících

z Bezdrevi, ítících se po splavu do hluboké
roklin}' Bezdrevského potoku, jenž nedaleko
tchto míst, za Hiubockou železniní stanicí,

pod Bavorovicemi, vpadá do Vltavy.

Z poátku nebylo slyšet než tohoto hukotu,
ale záhy se k nmu pidaly, závodily s ním
hlasy kiících lidi.

Pidali kroku, za pt minut dobhli poátku
vlastní hráze, kde upraven je splav, po nmž
odtékají pebytené vody. Div jeel píval
rmutných vodních spoust, pod nimiž brlení

zmizelo, jsouc bezpochyby zaneseno bahnem
a rzným chamradím, jež voda pinášela. Na
hrázi plno lidí, kh'ících, povykujícich, živ
posuiikujicích. Xa hladin rybniní, pi samém
brlení dv loky, na každé z nich po dvou
mužích: jeden z tchto, ozbrojen dlouhou tyí,
ídil loku, namáhaje se. co sil ml, aby loka
nebyla stržena vzteklým proudem na splav,

kdežto druhý, shýbaje se, klekaje, chvílemi
lehaje bichem na dno loky, skoro do tetiny
vodou naplnné, snažil se, rukama odstraniti

bahno a trávy, ucpávající mezery mezi ty-
kami brlení, aby tlaící se vod zjednal odtok,
za kterýmžto úelem tu a tam píící se tyku
vylamoval nebo sekerkou od hoejšího pí-
ného trámu, k nmuž byla pibita, odštpoval.
Úmorná, dsná lopota : lokj', vodou zmítané,
nabíraly vody, povážliv se houpaly ; ve vod
se tvoily trychtýovité víry; jediné velká síla

a obdivuhodná zrunost proslulých v této pí-
in knížecích pšák dovedly obstáti v tomto
zoufalém zápase s i^ozzueným živlem.

V jednom idii lunu Krušnej poznal Petra
Radonického, nápadníka své dcery Rozárky.

»Hle, ten chlap je tu,<' pravil Potužákovi
na ucho, ukazuje na obrovskou postavu mlád-
kovu; »bodejž vaz srazil nebo se utopili*

Potužák neodpovdl, byl by se nejradji
prodral zástupem, který obsadil netoliko m-
stek, klenoucí se pes jeící vody pod splavem
ubíhající, ba, zaujímal celou šíku silnice a

velkou ást hráze samé, ale nebylo možno.
Dostal se do tlaenice, z níž na ten as nebylo
vyváznutí. Povyk vkol nho úžasný: v hukot
vod mísil se pustý ev, vycházející z davu
Chvílemi nebylo lze rozeznati slov, tu a tam
pece zeteln proniklo ze vavy srozumitelné
spílání, zavíila pezdívka.

^Hlete, kde máte normál!* kiel pronikavý
hlas.

"Lumpové, « zavznlo to sborem.

•Tohle jsou hraky! Stavidla pustit !« volal

kdosi na správce, jenž stál na poínajícím
svahu hráze, u samé hladiny vodní, podle nho
porybí, ili, jak mu tam íkají, fišmajstr. jehož
hromf)vý, velení zvyklý hlas i v této divoké
vav si dovedl zjednati sluchu. Tento z po-
átku nedbal sypajících se na z davu výkik
a pedzdívek; co mluvil, platilo jedin pšákm
na lokách ; až když se na tlaili, pímo do
uši mu volajíce, aby dal pustit stavidla, zvolal,

co ml hlasu:

'Ne! Zde porouím já, nikdo jiný! Stavidla

se pustí, až bude as, a do toho je daleko!*

Srazte ho do vody !<> val kdosi tsn podle
Krušného a Potužáka.

«Utopte tu celou bandu!* val druhý, poblíže

prvého.

Krušný, slyše tyto hlasy a znamenaje, z koho
vyšly, zbledl jako stna: stáli vedle nho brati

Karhounové, o nichž slyšel, že mu písahali

pomstu za to, že u soudu proti nim vydal

svdectví.
Než, žádnj^ z bratí Karhoun si ho nepo-

všiml, a jeho vlastní syn v tlaenici od nho
odtržen, jal se volati v souhlasu s tmito
darebáky

:

• Stavidla pustit! Nechtjí-li, hote je do vody
a vytrhnte ep sami!*

Byli by to snad provedli, ale u stavidel, opodál

na hrázi, stálo nkolik etník, kteí, chráníce

je, nikoho nepipustili. Jiná hlídka etník,
vidouc, že dav si poíná hroziv vi kníže-

cím zízencm a úedníkm, pichvátala s na-

sazenými bodáky a zatlaila ponkud dav,

akoli nestaila, pímti jej k ústupu nebo
rozptýliti ho.

"Mjte pece rozum, lidé!" napomínal stráž-

mistr, »a nedorážejte takhle na ty pány tu!

Stavidla se pustí, bude-li toho teba!- . . .

>»Však je teba! . . . naše pole jsou pod
vodou . . . úroda se nám znií!* odpovdl
kdosi.

"Vy jste tu, abyste chránili pány,* ozval

se jiný hlas, »ale nás a naše statky nikdo

nechrání!'

>Pry odtud všichni!* zvolal strážmistr;

»kdo se opováží o krok blíže, a si pipíše

následky !*

Potužák s Krušným, jimž se zakroením
etník ponkud uvolnilo, ježto dav byl z ásti

zatlaen dále na silnici, ve smru, odkud byli

pišli, z vtší ásti pak sehnán na druhý svah

hráze, chtli použíti píležitosti, aby se dostali

dále smrem k stavidlm a odtud po silnici

k Ohradskému zámku a na Hlubokou; než
neurazili ani dvacet krok, když jim v ústrety

se pihnal nový zástup lidí, jenž je strhl

s sebou nazpt; k tomu onino, kteí ped
chvílí byli etníky sehnáni s hráze, srotili se

opt a, dostoupivše znovu silnice na hrázi.
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zatlaili je ke kraji rybníka, tak že se octli

bezprostedn ped etníky a v sousedství

chránných tmito knížecích zízenci!i.

• Ustupte!' velel strážmistr.

•Nemohu, pane!« odpovdl klidn Potužák
;

»vždyf vidíte, že bych rád ustoupil. Jsem tu

jen náhodou« . . .

Podle stiážmistra stálí dva knížecí baštýí,

opravdoví obi vzrstem i silou.

»Toho necht, pane strážmiste, « pravil jeden

z nich, »za toho já ruím. Znám ho, je to

Potužák z PiástoviC" . . .

A pan porybí v tom

:

>Pane strážmiste, sedláci, jichž úroda je

skuten ohrožena petékajícími vodami, sápají

se na nás nejmén. S tmi bychom se do-

mluvili. Nejhe kií ti, kdož nieho nemají.

Ti svým kikem všecko pobuují a druhé
s sebou strhávají . . .«

•Tohle je svatá pravda !« ozval se Krušnej,

jenž stal vedle Potužáka, drže se ho za ra-

meno, aby davem nebyl od nho odtržen.

• Nejvíc kií Karhounové: však víme pro . . .«

•Jsou tu ješt horší, « pravil baštý, »vtšínou
kluci, sotva škole odrostlí. .Až z Budjovic je

sem ert zanesl. Ostatn, vody již nepibývá
a tudj' jí odtéká z dostatek. .Ani pomj^šlení,

aby bylo teba pustit stavidla,*

Tohle bylo s pravdou : vody nejen nepibý-
valo, ale vyistním a ásteným vytrháním
brlení tou mrou se jejímu tlaku uvolnilo, že

hladina rjfbniní o nkolik centimetr klesla.

Pres to zástup, jenž se zatím zase úpln sbhl
na hrázi, neustával, že je teba pustit sta-

vidla.

V' tom jedna z lodk tou mrou se naplnila

vodou, že nalézající se v ní mládkové b3'li

nuceni pistáti k hrázi, vytáhnouti ji a pevrá-
titi, aby vodu vylili.

• Hlete, už utíkají !« vykikl kdosi z davu.
»Alou ! srazte je nazpátek do vody!< zaval

jiný hlas.

Pihnala se celá smeka, chystali se uchvátit

pedek loky a shoditi je do vody. Mládek,
jenž tímal ty, jíž lun ídil, napáhl tuto,

hroze, že prvního, kdo by se loky dotknul,
vší sílou uhodí do hlavy. Povstala nevýslovná
vava Cetníci podnikli útok bodákem. Nkolik
osob bylo povaleno na zem ; kterýs výrostek,
do nhož nkdo od zadu stril, skoil jednomu
z etník pímo do bodáku a byl krvav zra-

nn. Strašný ev otásl vzduchem.
• Vraždí nás! nedejme se!« voláno s nko-

lika stran.

Kamení lítalo . . .

• Pozor! dám do vás vystelit, budete-li házet

kamením!" zvolal strážmistr a velel zárove
svému mužstvu piložit zbra.

Divoký útk nastal. Vše horem pádem se

rozprchlo ; nkteí seskoili s hráze pímo
k místu, kde stáli správec, porybí a baš-

týí . . .

V tom piletlješt kámen, jenž zasáhl mládka
Petra Radonického do pravé ruky, ve^ které

držel ty, jíž ídil lun na vod pozstalý.

Napiaté šlachy povolily, ty vypadla rannému
z hrsti, loka se zakymácela a mládek, ztrativ

rovnováhu náhlým otesem, zavrávoral a stem-
hlav spadl pes okraj lunu do víícího rmut-

ného proudu, v jehož vlnách zmizel. Jeho

soudruh, znamenaje nebezpeí a vda, že byl

neodvratn ztracen, kdyby proud jej strhl

s lokou do splavu, jímž vody se hnaly

v úžasn jeících v špinavou pnu roztíšt-

ných peejích a slapech, vyskoil sám z loky
a mocnými vzmachy pekonávaje proud, plo-

val k hrázi. Neviditelnými silami hnána, loka
pejela mžikem víry, tvoící se nad brlením,

pes nž vody kataraktem se hnaly, zapa-

dla di slap splavu a zmizela v rozp-
nných, rozeených vlnách. Zatím Petr Ra-

donický se vynoil opt z vody, však, že blíže

brlení spadl do rybníka nežli do nho skoil

jeho druh, že snad i byl mén dovedný plavec

nežli tento, neodolal proudu a byl jím stržen

v záptí za lokou. Pes to, v nejkrititjším

okamžiku, kdy všichni jej pokládali ztraceným,

poštstilo se mu, zachytiti se obma rukama
o hoejší ást brlení a tak se udržeti, aby

nebyl stržen do splavu. Byl všecek pod vodou,

která se hnala proudem pes jeho plece; ko-

lenoma se opíral o tye brlení, jedin^ hlava

vynívala nad tíštící se o jeho zátylí pny . . .

Výkiky hrzy ozvaly se z davu.

•Pomozte mu!« zvolali nkteí, vzdálenjší.

»K. necht ho tam! a ho ert vezme !« od-

povdl jeden hlas.

A kterýs druhý:
• Pravda! necht ho! —ješt ped chvílí se

nám posmíval, abychom si došli požádat sv.

Petra, aby ucpal nebesa, potom že nám voda

nezatopí pole. Te a si ho požádá ale on,

aby neodplaval splavem . . .

Ale v tom už seskoil s hráze Potužák,

uchopil ty, jíž mládek byl ídil lun a kterou

voda byla pihnala v jeho dosah, a, podávaje

jíž již sil pozbývajícímu druhý její konec :

•Chyte sel« zvolal. (Pokraování.)
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O Národní divadlo bylo zadáno opt ve správu

Spolenosti Nár. div. usnesením zemského výboru

dne 4. dubna 1006. Spojené družstvo mlo do

poslední chvíle takovou nadji na vítzství, že roz-

hodnutí zpsobilo všeobecné pekvapení.

Zajímavé vysvtleni podávají Národ. Listy ze dne

5. t. m., jež pro blízký styk tohoto asopisu s p.

intendantem drem Heroldem má ráz oficielniho.

prohlášení. Zní

:

>Referent dr. Herold podal zprávu o žádostech

Spolenosti Národního divadla* a »Spojeného druž-

stva Národního divadla* a vylíil objektivn um-
lecký program obou korporací, jejich finanní pro-

stedky a složení, jakož i návrhy, týkající se um-
lecké správy divadla. Na základ údaj tch
konstatoval dr. Herold, že ob o divadlo se uchá-

zející korporace jsou jak složením svým, tak finan-

ními prostedky zpsobilé k vedení Národního

divadla. Rovnž k osobnostem, zodpovdným za

vedení divadla, jednou i druhou korporací navrže-

ným, jichž ustanovení podléhá schválení zemského

výboru, neinil zpravodaj žádných námitek. Dále

sdlil dr. Herold, že "Spolenost Národního di-

vadla* zvláštním podáním zavázala se odstraniti

veškeré závady, které její správ vytýkány. Na
základ tohoto svého referátu, dále vzhledem k tomu,

že je pro divadlo prospšno, aby vývoj jeho nebyl

perušen, že za nynjší správy opera eská do-

sáhla velkého rozvoje umleckého, že výprava

inoherní je bezvadná a že vzhledem k prohlášeni

• Spolenosti* lze oekávati, že nedostatky ino-

hry v brzku budou odstranny, navrhl zpravodaj

dr. Herold, aby Národní divadlo na dále na šest let

bylo odevzdáno do správy x>Spolenosii< a aby

posavadní editel G. Schmoranz a chef opery K.

Kovaovic byli ve svých funkcích potvrzeni. Co se

týe ostatních osob, vyhrazuje si intendance rozhod-

nutí na dobu píští ve vlastní kompetenci. O zpráv
i návrhu referentov rozvinula se ne dlouhá, ale

zajímavá debtta. Písedící zemského výboru hr.

Schonborn žádal, aby podání »Spolenosti«, na

nž referent poukázal, bylo doslovn peteno.
Zpravodaj dr. Herold peetl pak podání to, v nmž
se »Spolenost« zavazuje inoherní personál doplniti,

pihlížeti k stejnomrnému a spravedlivému obsazo-

vání úloh a v každém smru ustanovovati repertoir

jen díly cennými, na výši umní stojícími a vy-

hnouti se všemu, co by v ohledu mravním vzbuditi

mohlo odpor. Rovnž zavazuje se »Spolenost«

vnitni pomry divadla urovnati, ke všem kruhm
umleckým a literárním se stejnou benevolenci se

chovati, každé a pímé nebo nepímé úastenství

orgán divadelních na polemikách tiskových zameziti

a pokyn intendance dbáti. Písedící hr. Schonborn

vzal s povdkem toto prohlášení na vdomí a ohlá-

sil, že bude hlasovati pro návrh referentv. Písedící

dr. Škarda poukázal na umleckou výši opery za

vedení Kovaovicova a na horlivou snahu v inohe
zejména v posledních dvou letech; jestliže inohra

odchodem vynikajících starších len, a úmrtím

af jinak utrpla ztráty citelné, nelze nynjší správ
upíti snahu o náhradu ztrát tch ; nebylo-li plnou

mrou možno ztráty ony nahraditi, záleží píina
v tom, že získání náhrad bývá velice nesnadno,

ježto máme posud vlastn jen jednu velkou scénu

eskou. Písedící K. Adámek s povdkem pijal

na vdomí podání »Spolenosti«, smující k za-

vedení žádoucích reforem, a pravil, že pro jeho

hlasování je rozhodnou okolnost, že není píiny,

pro by umlecký vývoj divadla ml býti novým
pokusem perušen, když další postup umlecký dle

nabytých zkušeností za posavadní správy je možný.

Písedící Jos. ŽJarský vyslovil svj souhlas s í-

zením opery, poukázal však na velké nedostatky

inohry ; potom prohlásil, že se zetelem k posled-

nímu podáni »Spolenosti«, které slibuje žádoucí

nápravy, bude hlasovati pro návrh referentv. Pí-

sedící Thdr. Burian vyslovil spokojenost s podáním

• Spolenosti- slibuje si od nho mnoho prospšného

pro další klid a umlecký rozkvt divadla. Zpravo-

daj dr. Herold podotkl na konec, že proti návrhu

nebylo uinno vcných námitek. Na to byly ná-

vrhy referentovy jednomysln pijaty. Hlaso-

vání zúastnili se všichni lenové zemského výboru.*

K tomu pokládáme za dležito poznamenati ;

Prohlášením >.Spolenosti.< byly doznány píiny,

pro které vážná ást umleckého svta stála proti

nynjšímu režimu a pro které vzniklo Spojené

družstvo. Avšak po loyalním prohlášení, že se

správa Národ, divadla hodlá vystíhati všeho toho,

co tolik roztrpení zpsobovalo, pokládáme dosa-

vadní rozpory za odbyté a zapomenuté.
Pi práci pro rozkvt tak dležité naší národní

a umlecké instituce, jakou Národní divadlo jest,

budeme podporovati vždy spravedlivou a umlecky
prospívající správu.
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O Spojené družstvo Národního divadla rozejde

se. Reservní fond jeho, páící se asi na 50.000 K,

bude vnován na stipendia pro zasloužilé spiso-

vatele a operní skladatele. Každého roku dne 4.

dubna udlí se jednomu spisovateli neb skladateli,

který je nejmén (iO let stár, úrok eeného fondu.

Nikdo nesmi úrok ten dostati než jednou v ži-

vot. — Tj'lovo sdružení rozejde se též.

— Ruští herci v Praze. lenové umlecké di-

vadelní družiny moskevské zastavili se na své ví-

tzné pouti v Praze a sehráli v Národním divadle

ti kusy: historickou hru AI. Konst. Tolstého »Car

Feodor Joannovi«, z moderního pak repertoiru

>Strýka Váu* od A. P. echova a »Na dn«
od Ma.xima Gorkého. Ze všech pohostinských her

mli u nás Rusové úspch nejvtší a také nejtrva-

lejší. Zapomínáme na všechno, co jsme tu vidli -

—

ale na tyto umlecké požitljy hned. tak nezapome-

neme. Nic naplat — pi vší úct ke snahám našich

herc nutno íci, že budeme od nich žádati
mnohem víc. Byli tentokráte všichni v divadle

— jindy jsme v divadle nevidli píliš herc —
a jist mnohému se nauili. Jednu legendu ruští

htrci vyhladili — dnes teprve je nám jasno, co je

to vlastn intimní jevišt, o kterém v posled-

ních G letech stále se mluví a píše. Jevišt našeho

Národního divadla bylo po tyi dny tím nejintim-

njším, jaké si lze jen mysliti. Starý názor, že se

na intimním jevišti mluví sotva slyšiteln a nesroz-

umiteln, padl.

V em spoívá pední kouzlo úspch vzácných

host, je známo. Hraií pirozen — J50u misti

v reprodukování pravého, skuteného života. Hrají

tak, že zapomínáme, že sedíme v divadle. Nevidli

jsme ped sebou herc, mli jsme dojem, že to,

co se dje ped námi, se do opravdy prožívá.

A proto nemohli lidé zapomenout na slaboduchého

cara Feodora — poád a poád ho vidli ped sebou,

jak se rozpait usmívá a tolik jim bylo líto tch
dvou korunovaných ubožák, cara a caice, když

jako žebrákové stáli ped kathedrálou a beznadjn
se k sob pitulovali. A druhého dne zase cítili

a žili s utrpením a steskem Michala Lvovie Astrová

ze »Strýka Váni*, vzpomínali na jeho teskný hlas,

na všechny ty nespoítatclné podrobnosti, jimiž

divadelní postavu uinil životnou, tak ze života vy-

loupnutou, že aspo na rozlouenou ped rampou

chtli vidt toho, kdo v kuse odjíždí, aby se hned

lak nevrátil a té chudrce Sonice všechnu nadji

ze srdéka vypudil.

Byli tu Francouzi, putovali svtem také slávou

ovneni ... ale jak staromodní zdá se nám dnes

vše to, ím tenkráte strhovali k obdivu. Nepirostli

nám proto také k srdci. Rusové pišli k nám pes

Berlín, jenž má slavnou, proslulou inohru. A hle

— ruská družina zvítzila i v mst nad Sprévou.

Berlínští umlci sami skromn dozráli, že Rusové

je pevyšují.

Jsoi kouzelníky v suggesci smutku. Na jevišti

se nedje pranic ne nkolik vtein, ale teba nkolik
minut. Siatká Tlegin tiskne k sob svoji loutnu . .

už nehraje . . ale ly ji poád ješt slyšíš. Nikdo se

ani nepohne a pec taji se ti dech ve hrudi a všechny
smysly napínáš, aby ti nic neušlo práv z této tiché,

trudné nálady. Každý vtérek, který jim duší zavane,

slyšíš, cítíš, a kdyby se to mohlo íci, i vidíš!

Tak, jako když eka tee, tak ty jejich zármutky
se braly neúprosným tokem. Jako na hladin vodní,

i když jen lupínek o ni zavadí, pozoruješ, jak se

vlnky zeily . . tak jasn jsi vidl všechny dojmy
a pocity, eicí duševní hladiny lidí, ped tebou se

pohybujících. A ta milá Sonika — ta nepatrná,

a pece tak krásná sedmikráska! Jak bylo nám jí

lito, když se dovdla, že jí Astrov nemiluje. Zvuku,
zašikání, výkiku jsme neslyšeli . . šla pomalu, jako

udeena, do koutka se posadila a my cítili, my jako-

bychom vidli do jejího nitra, kde útlou dušinkou
vichr lomcoval a zmítal, a my cítili s ní její hroznou

bolest.

Ti lidé dovedou udlat neviditelné viditelným 1

Podaji-li si jenom ruce — je to píse beze slov !

Chodili jsme druhého dne jako nemocní. Utrpení

a trampoty, jichž jsme byli v divadle svdky, za-

kously se nám do duše a my si musili poád
domlouvat, že to nebyla skutenost, a že tojenom
hráli! Bylo i ám zkrátka tak, jako v dobách
mladosti, když jsme plakávali nad knihou. V divadle

se nám nco takového dávno, dávno nepihodilo.

A pišlo nové, velké, netušené umni — a duše

naše, životem zkrušené, byly znova provanuty

pocity ped léty zdánliv odumelými.
Rusové mají s sebou vše, co potebují k vypra-

vení scény. Snad ani hebíku si nevypjují od

requisitá pohostinných jeviš. Jsou velikými

umlci ve he i v režii. Ty staré, milounké jejich

interieury, které najdeme už jenom ve starých zám-

cích a v domech, urených k zániku ! Kdybychom
mli poukazovat k jednotlivostem, leccos bychom
postihli — ale kdybychom si chtli pomoci etbou
v knize . . pochybuji, že bychom z te.\tu poznali,

co kam patí a co režie z nho vycítila.

Režie jejich je jako bean — vše proviji a

všude rozhodí lísteek osvžující výzdoby. Skoda,

že Prahou takka jenom proletli . . . Ale pece
zstane po nich mnoho jarni vn, jež hned tak

nevyprchá. s

—

w— r.

eští umlci v ím. Ve výroní ímské
výstav setká se eský návštvník s pracemi n-
kolika krajan. Beneš Kniipfer žije v ím více

než 20 let a je ímanm dobe známý; zaslal také

na tuto výstavu ti obrazy, barevné básn o moi
a moských vílách. Ve vestibulu postavena jest

»podfbizna mé matky« od sochae Jos. .\ug. Pan-

keria, bývalého žáka umlecko-prmyslové školy

v Praze, který se nyní v ím usadil. Veliký po-

hled na Prahu má zde Jaroslav Šetelik, rovnž len

ímské osady umlecké, v tchto dnech však do
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Prahy zavítavší, aby zde provedl dv malby pro

eské oddlení londýnské výstavy a adu akvarel,
vesms pohled pražských, dle nichž budou zho-

toveny polilednice a reklamní obrazy pro londýnské
obecenstvo. Setelík maluje vn krásný pohled na
Hrad Pražský se strany staromstské a erné jezero

na Sjmav; vrátí se pak do íma k dalšímu studiu.

— H.
-^ Trigy na Národní divadlo. V rozsáhlém,

svtlem zalitém atelieru v budov býv. umlecké
výstavy v Královské Oboe dokonili nedávno
sochai Hallman, Rous a Šaloun poloviní model
jedné z trig, urených pro pylony Národního divadla.

Trojspeží, které již v tomto mítku psobí svou
velikostí — mi postava bohyn vítzství od paty
k hlav 1 m. HO cm., k špice kídla 2 m 50 cm
bez antického vozíku na n.nž se vznáší — schvá-
leno již znaleckou komisí a prohlédnuto i zemským
maršálkem, knížetem Lobkowiczem. Sousoší druhé
je tém hotovo; poslední práce vykonány budou
bhem dubna. Zbývá nyní rozhodnouti o tom, jaké

techniky užito bude ke skutenému provedeni. Zem-
ský výbor zamýšlel pvodn dáti je vyte-

pati z mdného plechu. V tom pipad byly by
práce socha ukoneny. Ale tato technika má své

veliké vady. Socha tepaná nikdy se neblíží modelu
umlcovu dosti vrn a také trvání její není dosti

zabezpeeno. Navrhují proto jmenovaní umlci, aby
byla celá sousoší z bronzu ulita, odvodujíce
svj návrh poukazem k tomu, že monumentalita
budovy žádá zakonení skuten monumentálního,
že by tento zpsob provedení nebyl o mnoho
dražší aniž by vyžadoval delší doby. Konené
rozhodnuti uiní zemský výbor asi v nejbližší

dob na základ dobrozdáni komise odborných
znalc, jejíž úsudek si vyžádal. Zdá se však,

že nejvtší vliv na toto rozhodnutí budou míti íslice.

Bude-li dána pednost bronzu, zhotoví umlci do
konce roku 1906 modely v konené (dvojnásobné)
velikosti ze sádry. Práce slévaské mohly by být
ukoneny dobe ve dvou létech, zvlášt, kdyby
rozdleny byly mezi dv slévárny. Byla by tedy do
tí let, práv k tvrtstoletému jubileu otevení
Národního divadla, ob sousoší na svých místech.

—A'—

— Pardubicko, Holicko, Pelousko. Djinný
a místopisný obraz.

Spolenou prací uitelstva školního okresu Par-

dubického. Péí agit. výboru za vedení Aloise
K r m á e. ást slovní poádá F r. K. R o s I e k.

Obrázky obstarává J o s e C h m e 1 í k. Dílo roz-

vrženo v šest oddíl s tmito hlavními tituly: pí-

rodní pomry, lid, jeho kulturní život a práce,

místopis. Slavín, statistika a ukazatel jmen. S oprav-

dovou pílí a skutenou láskou sneseno sem pravé

bohatsti'1 materiálu s pemnohými obrázky. Kde
toho p ivaha látky dopouštla, shledáváme se

i s pvabnjší formou podání. Pod záhlaví »pí-

rodní pomry< shrnuty jsou výsledky vdeckých
bádání zempisných, geologických a prirodopis-

nýcT. \' partii národopisnou zaadna velmi zají-

mavá sbírka lidových písní s nápvy a pkné po-

jednání o místním náeí. Dílo není ješt ukon-

eno, ale sešity dosud vydané opravují úsudek,

že to bude kniha cenná. Uitelstvo okresu Pardu-

bického získalo si vydán.m této obsáhlé monografie

zásluhu, kterou nutno veejn kvitovati, a nelze

ubrániti se postesknutí, že pstování vlastivdy

eské ponecháno jest sporadické horlivosti sojkro-

mých osob nebo korporaci. Morava pedchází

v této vci následování hodným píkladem.

— Václav Brožík, O žních. Od velikých svých

pláten historických, peplnných nádherou kroj
i zbrani, tlumenými barvami sametu i hedvábí,

leskem zlata i tpytem ocele, imponujících rozmry
ale studících theatrálni obadností okázalých scén

nebo se'hávajících nuceným pathosem neprocítného

vzrušení, rád uchyloval se Brožik k prostým mo-
tivm francouzského venkova a maloval scény pólo

realistické pólo idyllické, svdící výborn klidnému

jeho temperamentu. Mistr formy jen tak jakoby

mimochodem ukazoval, kam mohl na této cest

dospti. Také málo známý obrázek obdvajících

ženc pes oividné idealisování psobí svou tichou

náladou, svým horkým ale istým ovzduším srpno-

vého poledne jako oddech z plných, zdravých plic.

^ W. K. Dlouhý, Z tyrolskj''ch Alp. Mladým
naším krajinám, postrádajícím po úmrtí Maákov
bezpeného jeho vedení, jest probíjeti se vlastní silou

k jistot formy a k oduševnní výrazu, cestou delší

a mén schdnou.
K této okolnosti nutno pihlížeti, posuzujeme-li

ukázky prací tchto krajiná a neodstrašovati je

pedasným odsuzováním. Na štstí talenty mnohých
kvasí prudeji a prese všechnu tvrdost nepoddajné

dosud techniky slibuji budoucnost W. K. Dlouhý

svými studiemi z Alp, vystavených na loské výstav

školní, staví se mezi n. =r
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Slovanský postup.
Anketa »Máje«.

(Pokraování.)

Spisovatel pan Jaromír Hrubý, redaktor »Nár. Listo

>Zájmy vtšiny »ral<ouskýcl:'' Siovanii nelze

odluovati od zájm Slovan zahraniných.
Jak vystihnouti na p. zájmy Polák rakou-

ských, nebude-lí souasné dbáno zájm Po-

lák pruských a ruských? Jak lišiti aspofi kul-

turné zájmy Malorus haliských, bukovinských
a uherských bez ohledu na zájmy Malorus
v Ukrajin. A totéž platí o Srbech rakouských,
uherských a balkánských. Rakouští i cizí Po-

láci, Malorusové a Srbové mají zajisté nesetné
spolené zájmy národní, a tch nutno dbáti,

má-li se hledati cesta spoleného postupu . . .

Tak zvaný austroslavism dle starého

rakouského hesla »Divide et impera!«
má za úkol odcizením rakousko-uherských
Slovan od ostatního slovanského svta seslabiti

nejprve Slovanstvo vbec a pak je dále tíštiti,

aby bylo na konec možno roztíštné, osamo-
cené a oslabené slovanské kmeny snáze pi-

praviti k chystanému jim konenému osudu —
germanísaci neb maarisaci.
Jsme pamtníci prvých kvt tohoto ist

rakouského osení ; víme, jak v letech padesá-

tých utvoen ve vídeských kanceláích nový
slovanský národ »Rutén« a jak se germani-

saní Vídni skuten podailo vraziti klín mezi
rakouské a ruské píslušníky jednoho a téhož

slovanského národa. Víme, jak se táž Víde
po okkupaci snažila vytvoiti nový slovanský

národ »Bosák«, jak podnes v úadních vy-

dáních iní se rozdíl mezi 'echy* a »Mora-
vany« ! A kdo sleduje nynjší události make-
donské, vidí, že se i na Balkán iní pokusy
o zjištní nového slovanského národa »Make-
donc«.
V celém svt národn píbuzné kmeny se

spojují ve veliké národy, slouené spoleným
spisovným jazykem ; jen ve slovanském svt
bují dosud dtinská touha po nových a no-

vých národech, po nových spisovných jazy-

cích, které mají stavti umlé hráze mezi ne-

patrn odlišná náeí téhož slovanského ná-

roda.

Vím, že jsme propásli dobu, kdy snad sjed-

nocení ne-li všech, tedy aspo nkterých slo-

vanských kmen v jednom spisovném jazyce

bylo možno, a proto bylo by bláhovo vzpírati

se snahám, elícím k zabezpeení a rozvoji

individuálných slovanských kultur; ale další

zbytené tíštní beztoho už hrozn roztíšt-

ného slovanského svta byl by neodpustitelný

hích, jehož se mže vdom dopustiti jen ne-

pítel Slovanstva, a z té píiny žádný uv-
domlý, poctiv smýšlející Slovan nemže a

nesmí býti pomocníkem nebo nástrojem austro-

slavismu.*)

•) Velmi správno! Avšak, proti postupu tak úklad-

nému, neteba-li se — bránit? Staí-li tu jen na myšlence

všeslovanské — státi? A poád jen státi! Sejdeliž co

vbec nii slov a ne spíše na method? Naši buditelé
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Jest nejen možno, nýbrž i nutno zájmy
spolené vytknouti a hledati prostedk, jak

je obhájiti.

Musí nám jíti 1 o to, abychom uhájili, co
nám, zejména západním Slovanm — po ti-

síciletém zápasu s cizími živly zbylo z naší

národnosti, a 2. abychom toto své ddictví
v budoucnosti rozhojnili tak, abychom se

mohli státi platným initelem pi vznešeném
dile, zdokonalení lidstva.

Hájiti ddictví po otcích, chrániti každou
slovanskou duší. zachrániti nejen jazyk kmene
na starém slovanském území, nýbrž provésti

též oistu jazyka od cizích nešvar, prodlením

vku v nj z ciziny vnesených, aby .Slovan

nejen mluvil slovanskými slovy, nýbrž také

slovansky myslil; starati se o rázovitost

umní literárního, výtvarného i hudebního,
v nmž se jeví naše zvláštní slovanská duše ;

i zejména brániti každou pí slovanské pdy

!

Jen na své pd mžeme národn žíti a ná-

rodn se rozvíjeti!

Máme-lí se národn rozbíjeti, musíme se

nejprve ubrániti tlaku soused, a to dokážeme
jen, jestli se jim kulturou a hospodáskou
zdatností aspo vyrovnáme. Rozvoj školství

jest první podmínkou národního rozvoje. A po-

nvadž klí, jímž se v našem stát otvírají

zdroje vzdlání, spoívá dosud v rukou vlády,

jest povinnost vše:h Slovan, pinutiti svou
spolenou váhou vládu, aby zdroj ten

otvírala všem národm stejn hojn a spra-

vedliv. Co se cizí nám vláda odváží odepíti

jednotlivci, neodváží se odepíti šestnáct i-

milionovému nátlaku.

Budeme-li však míti vzdlané a pokroilé
zemdlce, emeslníky, prmyslníky a obchod-
níky, musejí nalézti také odbyt pro své plo-

diny, výrobky a tovary. Pokroilý soused jich

nepotebuje ; odbytištm slovanského vý-

robku mže býti v prvé ad zas jen s 1 o-

v a n s k ý svt. Nastává tedy druhá povin-

nost, kupovati u Slovana, eho nemám sám,
nabídne-li mn Slovan potebný tovar aspoi
v téže jakosti a cen, v jaké mn jej nabízí

cizinec; a podobn nevolati k sob za uitele,

technika, správce neb rádce cizince, mohu-li

vztýili po zdravém pudu myšlenku všeslovanskou. Velká

idea, velké dilo! Co však jsme v nm dosud dokázali?

Dojít shody Slovan v íši nechceme, proto že by to byl

auslroslavism, a obsáhnout rázem Slovanstvo všecko ne-

mžeme, protože je pekážek píliš. Co tedy ponem?
Kudy se dáme? Kterou methodu zvolíme? Který smr je

více methodickv : postupovat od tžšího ke snadnjšímu,
od myšlenky širší k myšlence užší, anebo naopak?
My Slované v íši jsme na sebe jistými už trvajícími

svazky poukázáni, af chceme i nechceme. Kdybychom
v tomto svém pomru nco kloudného spolené do-
kázali, nebjMo by pak snadnjší pro nás, pistoupiti

ui stsilcni k tíkolum — dalším a tžším? Red.

je nalézti v jiném slovanském národ.") Stoup-

ne-li zlepšením zemdlství, prmyslu a ob-

chodu náš blahobyt, bude vzkvétati í naše

vda a umní a domžeme se snadno i rov-

noprávnosti politické, ponvadž svým význa-
mem kulturním a hospodáským staneme se

tak mocným initelem ve stát, za jakého se

pokládají u nás nyní výlun Nmci.
Podaí-li se nám však vzájemnou pomocí

a spolenou prací netoliko svou národnost

obhájiti, nýbrž ji také rozvíti až do možné
dokonalosti, splníme tím také svj úkol v lid-

stvu vbec, ovšem jako svou zvláštní, slo-

vanskou kulturou rovní mezi rovnými a ni-

koli — jak si peje zejména svt germánský
— jako otroci v porob u cizích pán. Kul-

tura nemusí býti na svt jen jedna; mže
býti slovanská kultura vedle jiných kultur.

Nedovedu si pedstaviti abstraktního lovka;
mohu si pedstaviti jen uritá, konkrétní in-

dividua. Každý lo\k musí býti lenem ur-

itého národa, odlišného svou kulturou od
národ jiných. Poet národ ovšem stále se

menší ; slabí národové mizejí ve vtších, kulturn
silnjších a snad nadejde jednou doba, kdy
bude na zemi pouze jeden národ. .'\le já jako

Slovan nevidím píiny, pro by tímto jediným
všezemským národem neml býti národ slo-

vanský.**)

Máme tedy hojnost spolených zájm. Máme
i prostedky, abychom je mohli uskuteo-
vati. Nikdo nám nebrání, abychom svj jazyk
oišovali od cizích nešvar, abychom neslo-

vanská rení nenahrazovali dobrými slovan-

skými obraty. Vzory najdeme v dostateném
množství v ryzejších, mén porušených slovan-

ských jazycích (východních a jižních). Budeme
tím zárove svoje jazyky sbližovati. Nikdo
nám nebrání, abychom obchodními styky
podporovali navzájem svou vlastní hospodá-
skou a prmyslovou výrobu ; abychom se

pomocí etby, peklad, divadelních pedsta-
vení, koncert, výstav seznamovali s umním
jiných slovanských vtví ; abychom pomocí
všeho druhu .sjezd seznamovali se navzájem se

svými potebami a urovali sob spolený po-

stup pro nejbližší budoucnost. Konen nikdo
nám nebrání, aby parlamentní zástupci všech
slovanských národ ve sborech zastupitelských

svorn a houževnat hájili spravedlivých po-

žadavk každého jednotlivce slovanského
kmene.

Ale jak je tomu ve skutenosti ? Snahu
o sbližování jazyk možno bylo pozorovati

u nás ech v prvé polovin XIX vku. Naši

buditelé ochotn pibírali tehdy z cizích slo-

') Jednotliví osvícenci provádjí zásadu. Aby byla pro-

vozována po celé íši obvodu života slovan-.kého, nelze

docíliti bez píslušného — ustrojení. Red.
*') Zcela správné. Red.
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vanských jazyk hotová slova pro nové pojmy,

pro nž nebylo názvu v jazyku eském.
(Jungmann. Sv. Presl a j.). U vtší míe drží

se této dobré zásady od dob Jana Bleivveissa

až podnes S 1 o v í n c i. Doplují svj j;izyk

ochotn z jazykové pokladnice chorvatské

i eské. Všude jinde vjdíme pravý opak.

Co se natvoilo u nás v echách za posled-

ního plstoletí zbytených nových slov!
Velikou ást jich byli bychom našli hotovou
u jiných Slovan. Ovšem bylo by nutno
znáti je, hledati a pátrati v nich, jako inili

naší buditelé. To však vyžaduje asu a píle.

Pohodlnjší jest peložiti si slabiku za slabikou

cizí slovo a »nový termín* jest hotov.

U nás nedje se to aspo úmysln, jen

z neznalosti a z pohodlí. .línde však pozoru-
jeme pímý úmysl vytváeti nová slnva, odda-
lovati svj jazyk od nejbližšího píbuzného,
slovanského, Dlo se to a dje dosud n a

Slovensku. Tu se jeví snaha uiniti sloven-

ský spisovný jazyk co možno nejmén podob-
ným eskému. Totéž provozují hlití ukra-

jinofilci. Pijímají radji terminy polské, tvoí
zhola nová, lidu nesrozumitelná slova, jen aby
nemuseli užíti dávno hotových a zobecnlých
slov velkoruských. Jde jim o to, aby jejich

jazyk byl co nejmén podoben velkoruskému.
Trochu potšitelnjší jsou v poslední dob

obchodní styky, zejména mezí námi echy
a Jihoslovany. -Snad proto jsou upímnjší
i naše politické styky s jižními Slovany. V po-

mru však k ostatním Slovanm není vidti
nijakého zlepšení. Politický pomr rzných
Slovan navzájem jest namnoze pímo žalostný.

Je-liž co truchlivjšího, než volá-li haliský
Malorus proti Poláku na pomoc nmecké
úadníky; když liberální Slovinec se spojuje

proti klerikálnímu Slovinci s Nmcem ; když
Rus, aby si pomohl proti Poláku, volá do zem
nmecké kolonisty; když Chorvát proti opo-

sinímu Chorvátu a Srbovi se spojuje s Ma-
arem atd. ?

Projevuje se mínní, že jest jen teba
organísace a že pjde znenáhla všechno

jako po másle. Jest tomu pt let, co uinn
pokus s organisací slovanských noviná v sou-

státí habsburském. Dnes po pti letech se

i tato organísace rozpadává. *) Koeny zla

vzí patrné kdesi hloubji a snad samo naše

spolené jméno na n ukazuje. Nedali nám
naši západní sousedé nadarmo jméno .Sclavi =:

otro i. Byli jsme po staletí zotroeni všichni

od Šumavy až po Volhu a tak jsme navykli

otroení, že si namnoze pomr mezi rznými
národy nedovedeme pedstaviti jinak. Dosud
jsme se nenauili žíti vedle sebe jako rovný
s rovným. Neotroímeli, chceme hned pa-

novati.

Tuto nezízenou choutku nezmže žádná u-

mlá organísace. Ji vykoení jen zmoudení
a moudrosti uí hlavn škoda. Jak dlouho mu-
síme ješt trpti, než zmoudíme, kdož to ví?")

Já aspo neznám toho trychtýe, jímž by se

dala vlíti moudrost do lebek nesvorných ná-

rod slovanských.

*) Po másle nejde v život nic, ale bez organísace

nelze pohnouti ideou žádného množství. Pt let není

ostatn žádná doba pro rozvoj velkého organismu. Také
není organísace jediného stavu již organisací národního

celku. Jedno koleko není ješt stroj a ve stroji jedna

souástka podpírá druhou. Obas v každém stroji nkde
nco vázne, obzvlášt na zaátku. Proto ješt není pí-

iny se domnívat, že se stroj — rozpadává. Red.

*') Množství samo nikdy nezmoudí, musí za n
zmoudeti nkdo, jenž svoji nabytou moudrost obrátí

v rozumné, obecn prospšné — zízení. Jím tu je orga-
nický postup vši kultury ve spolenosti. Red.

DR. VÁCL.'\V PLAEK:

@ @ El

Zbožné pání.
Ze »Ze zápisk obvodního léka e«.

den svátení se starému
Kalfusovi pi tížilo.

Ležel již týden, blá-

bolil v horece, kašlal

krev a nejedl, — jen

vodu hltal ; ale doktora

nebylo poteba! ekl
to Venca, mladý, jenž

se stále okolo lože ne-

mocného toil, a to

stailo. Matjka se ženou ani necekl . . .

Byli tu vlastn Kalfusovi v baráku již jen

z milosti, koupil to práv od nich Matjka

z Podelhotí, ale mladý ješt u nho platil.

Imponoval mu svou neurvalostí a pohotovostí

úsudku, jakousi nedbalostí a rozervaností ze-

vnjšku, širším, svtovjším rozhledem a —
rvástvím ! Neml s nim nikdy nic, neznali

se ani; chtl se s ním tedy v pokoji rozejíti.

Proto, akoli vidl, že je starému zle, neopel

se pece optimistickým názorm mladého, a

nevšímal si . . .

A konen, co už je mu do všeho , ! Barák

je dnes jeho, a co na tom, pjdou-li z ného

Kalfusové dva, nebo jeden i Peníze jim hotov
vyplatil, tak co se bude starat.
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Ale mladému to nebylo jedno! Tch pár

set, co tatík dostal za chalupu, pravda, není

už pohromad; Pepík Zárub, ze nemocného,
dorážel práv >u Malinu* poslední ptku z že-

nina podílu, který by byl dopaJl náramn hu-

ben, kdyby nebylo enkýe. Ale tatíkovi n-
jaká bankovka zalezla za nehty, a ta by Ven-

covi tak pkn slušela!

I\ emu tedy doktora . . . ! A se dje, jak

Pánbh chce!

Proto se také Venca nejprve staral o » po-

ádnost s Pánem Bohem « a sotva tatík ulehl,

skoil k šenkýi, aby dojel do msteka pro

velebníka.
Celá Hrka se sešla ped Matjkovic; ženy

a staekové vešli do sednice, kde ležel ne-

mocný a kde již bylo na stole ist prosteno

;

mužové zstali na záspi.

Mezi nimi probíhal neklidn Venca a usta-

vin odbíhaje ulikou mezi ploty na hlavní

cestu proti hospod, vyhlížel, nejede-li už Ma-
lina s knzem.
Konen . . . ! Vencovi zrudl obliej . . .

Skoil chvatn do hospody a vyrazil ješt
sklenku rumu — na dobrý úmysl. Pak chvátal

ulikou mezi ploty dom . . .

Bylo po všem . . . Hrka se zvolna rozchá-

zela. Klidná a spokojena. Je tak ve všech

našich vesnikách, že spadne balvan hích
s jejich prsou, když kdos z jejich stedu v ke-
sanské pokoe a lítosti hodné pijímá a s Bohem
se smíí. Jakoby sal híchy s jejich beder,

jakoby jím bylo odpuštno! A teplý pocit vyšší

dokonalosti a — bezpenosti zaleje jejich váš-

nmi zmítané a sobectvím rozežrané nitro,

v nmž se vyjasní jako od paprsk jarního

slunka.

Jen Venca nebyl spokojen a nadával hlasit

Matjkovi, — ale v ulice mezi ploty. Nebo
starý Kalfus, a nejevil u pítomnosti knze
mnoho chuti k životu, po jeho odchodu pro-

mluvil :

»A Bože upímnej, — to už mám umít ?<

»Pro mne nemusíte!* ekl mu Matjka, —
»mne nepícháte! .A konen, jaké pak fraky:

vku na to taky ješt vrchovat nemáte!*

Venca zasyel, loupl po Matjkovi ernýma.
. blysknavýma oima a vyšel ven . . .

Starý Kalfus nadzdvihl hlavu, napil se

z hrneku, jejž mu podávala .Matjková, a ekl
íiklesle, bez nadje:

»Ba mám, Františku upimnej, mám! Už je

konec, — ekl to Venca!*
»Co ekne Venca . .!* zasmál se Matjka a

mávl po starém rukou ;
— »ale doktor, ten . .

!

Ješt íjy vám moh' pomoci ! Poád to íkám !«

Kalfusovi pelétl mdlý úsmv planoucí, svra-

štlou a neholenou tváí, oi mu zahrály, ale

hned zase vše sesmutnlo a vzalo naše masku
odíkání a plné odevzdanosti v moc vyšší.

Vešelt V\^nca — a pítomné jako když po-

leje. Utichli. Také starý Kalfus již nepro-

mluvil a zavel oi . . .

Venca pešel sednící, podíval se na tatíka

a usedl proti posteli.

Vida, — myslil si, ješt se mu nechce! .Ale

musí, musí , .! Jako každý. Není možno, aby
vydržel, je to jist jeho poslední. Jak má oi
zapadlé, jako v jamách ! A tváe hoí, sirka

by nad nima vzplála! A rty rozpukané, zkor-

natlé, krev z nich crí . . . Není možná, není

možná!
»Co myslíte, Matjko?* ekl smrem ke

dveím, kde už Matjka spravoval lísku na
sušení hub.

Matjka se podíval na postel a neodpovdl.
Venca zrudl ; vstal zhurta, pistoupil k loži

nemocného a ekl

:

•Tak den, dva — na víc to neni !«

Starý Kalfus otevel zapadlé, stmavlé oi
a utkvl jima dlouze na rozpálené tvái synov.

»No, — co koukáte?* vykikl na Venca a

zamumlal: »Rai dlejte poízení, — vidíte,

kdo vám slouží do hrobu I*

.•\ odešel . . .

Matjka položil kudlu a rozdlanou lísku, a

pistoupil k nemocnému.
Tomu se koulely slzy jako bohatý hrách

po svraštlých lících, a zarostlým hrudníkem
mu lomcovalo.

• Kalfuse, jáku,* tišil ho Matjka, — •pa-

matujte se! Povídám! Zabije vás to, — lítost

je horší nemoci !<•

Ale marn. Kaltus stkal, až se v nm lítost

vybouila. Pak si pitáhl k ústm Matjku a

zašeptal mu do ucha:
"Františku upímnej, — pro Boha vás prosím,

mám u vás ješt tch pár zlatejch schovanejch :

pošlete mi pro doktora!* (Dokoníení.)
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KAREL KLOSTERMANN:

Mlhy na Blatech.
Román.

(Pokraováni.)

V tom i jiní piskoili,
také druhý mládek, kte-

rý se zatím byl dostal

šastn z vody na hráz,

chopili Potužáka okolo
pasu, aby nebyl stržen

do vody, a pomohli
mu držet ty. Petr Ra-
donický pustil naped
jednou, pak i druhou

rukou^brleni, zachytil se za ty a, opíraje se

neustále o brlení, nechal se vytáhnouti. Octnuv
se na hrázi, zapotácel se a omdlel . . .

Tento vzrušující výjev odehrál se bhem
kratiké minuty a pece tato nepatrná doba
dostaila na úplný pevrat ve smýšlení pe-
vážné vtšiny nahromadného tuto davu.

i>Sláva Potužákovi !« zvolal kdosi.

»Sláva! sláva !€ zahoukl dav.

A rázem shledávali, že vody beztak ubývá,

že nebezpeí minulo a že zbyten tu stojí

v dešti. Nkteí ovšem hledli i nadále pso-
biti na dav, aby stál na svém, že stavidla teba
pustit, ale ti najednou už více si nezjednávali

sluchu.

»Vy jste ádný muž, Potužáku,* oslovil

tohoto pan porybí, podávaje mu ruku : •za-

chránil jste mu život. My vám toho neza-

budeme.o
Potužák odmítal: že nikoli on, že spíše

druzí, kteí mu pispli ; že jen náhodou on
prvý se chopil tye, ježto stál nejblíže. —
Ale nikoli, on zeje v první ad jeho zachrán-

cem, pravili kde kdo, a pan správec, baštýi,

strážmistr, všickni pišli mu stisknout ruku,

a zachránný sám, jenž se záhy zase vzpa-

matoval ze své mdloby, velými slovy se mu
podkoval.

•Dosvdím vám váš skutek na úad,*
pravil strážmistr.

»Ba, zasluhuje toho,«< vece Krušnej ; »bez

nho by mládka už nebylo. Já jsem byl jako

omráen, rukou ani nohou jsem pohnout ne-

mohl. Já bych ho byl nezachránil.

»Jdi zatím k nám,« velel porybí Petrovi,

»pevlec se do suchých šat a ohej se drobet.

«

A Petr se jen usmíval.
• Ale na, pane porybí? To nic není. I to

bych byl špatný pšák, kdyby m trochu

zmoknutí vadilo . . .«

»Ba,« pisvdil jeden z baštý, »trochu

imoknutí, co mu to udlá? — Byl bez toho

už promoen deštm jako my všichni. A se

napije trochu koalky a zaheje se. Škoda jen
té loky . .«

»Arci, arci,* smál se mládek, sedaje na zem
a chystaje se vyzout své vysoké boty. aby
z nich vylil vodu. Než, jak chtl užíti pravice,

aby botu stáhl, shledal pojednou, že ruka mu
neslouží.

>Pojd' mi pomoci, Francku,* požádal kama-
ráda, »ten kámen mi ák pohmoždil ruku

;

ani jsem to necítil, až teprve te.*

Zadíval se na ruku, která poínala otkati

;

krev se mu prýštila zpod kže nad kloubem
prostedního prstu. Zamrail se, odplivl si.

-Zatracený chlapi* zabruel; >vdt tak,

který mi to udlal ! . . .«

• Nevídáno, škrábnutí!* smál se baštý; »než
se oženíš, desetkrát se ti to zahojí!*

Spatil v tom Krušného, jehož do té chvíle

si nebyl všiml.

».\j !« zvolal, smje se hlun, 'koukej,

Pete! — o tvém ženní mluvím a tu je tvj
nastávající tchán !

— A vy, pantáto, kde pak
se tu berete? Došel jste si taky na nás, vy-

nadat nám, že vám utápíme pole?*

»Nu, došel jsem jako došli jíní,* odvtil

Krušnej ponkud v rozpacích; » na pováženou
to bylo, nechme být . . .<

Prozatím se nestalo nikomu nic než tuhle

vašemu budoucímu zeovi,* perušil ho baštý;
»nu, za to mu pidáte vna, vite? Za iákých
pt nebo šest let už to bude, možná že i díve,

umrou-li dva z nás. Mne ku píkladu jste tam
mli hodit, bylo by se vám posloužilo.*

Pitoilo se podivné chlapisko. Malý, zavalitý

mužík, promoklý, otrhaný, bahnem všecek
potísnný, i vlasy v týle ml slepené kusy
zeleného žabince ; byl bos-, za to na hlav
ml úžasn špinavou, pvodn bílou epici,

kterou bez pochyby zahodil njaký cyklista;

jeho žlutavé líce se ztrácely tém v hustých,

erných, div rozcuchaných vousech, spada-

jících až pes širokou hru, nedostaten za-

krytou úryvky snad pes rok nevyprané košile,

která by se dojista už byla rozsypala, kdyby
ji nebyly držely provázky, spojující na zpsob
spon roztápané její cáry. Tepatý, na svém
hbet jako peražený nos a pichlavé, tkavé,
hluboko pod husté oboí zapadlé oi dodá-

valy tomuto oblieji cosi odporného, skoro

píšerného.

Chvilinku jeho jízlivý pohled utkvl na
Krušném, jenž, zoiv ho, sebou škubl a man
ustoupil, skrývaje se za Potužáka; než, ošu-
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sta se ihned od nho odvrátil a, pemiv
zrakoma baštýie, dl k nmu

:

»Jak je, baštýi? — nikomu se nic nestalo,

povídal jste? — A což tomu chudákovi, jehož

bodl etník? — ten u vás neplatí nic?«

Baštý se zamrail.
•Hleme, Polda Karhoun ! — co vy tu hle-

dáte, love ? — Snad vaše pole voda zato-

pila?*

>Moje pole voda nezatopila, baštýi, proto

že knížecí šije pivlastnili už za mého dda !«

•Na mi to tu povídáte? Táhnte sirky.*

»Jinak m dáte zavít, vite? — Jen po
málu s tou flintou, baštýi ! — Pjdu hned
bez toho, jen malikost vám povím. — Vy
pšáci a tuhle páni etníci, vy po každé chj'-

títe nepravé. Chlapec, co ho etník pobodal,

nemá na sob nejmenší viny; je z Cešovic
a šel na Hlubokou do práce, jen náhodou se

dostal do vavy. Živí starou chorobnou matku.
Kdo jí te dá kousek chleba? — Vy dojista

ne a tuhle pan správec taky ne. A kníže pán
snad?*

»Jdte po svých, Karhoune,* zakikl jej

správec, »a nekažte nám tu ! Bute rád, že

vy jste si žádnou neodnesl . . .«

Karhoun smekl epici.

»Á, ponížen ruku líbám, milostpane !* spu-

stil; .hned pjdu, hned, milostpane! Líbej'

jen dovolit, abych jim povdl ješt slovíko,
aby poznali ty jejich pšáky. Tuhle pantáta

Potužák vytáhl z vody jejich mládka. Ml
štstí, ten mládek, že se tak trefilo a že pan-
táta Potužák nemohl dále, jak ml v úmyslu.
Já na jeho míst bych ho tam byl nechal,

ráej' odpustit, milostpane! Mládek jako mlá-

dek — tenhle není lepší než jeho kamarád,
ten ze Dítn, co vera veer udal Pištínské-

mu celníkovi, že ho pepadl na Blatech, u Vo-
máky, syn tuhle pantáty Potužáka, že ho
klackem uhodil do hlavy a omráil a potom
že ho obral o dva zlaté. — Veej' tomu,
milostpane ? — A není snad pravda, co poví-

dám, pantáto Potužáku? eknte sám! . .«

»Co že? Co to povídáte?* tázal se správec,

neve svému sluchu ; »slyšel jsem vera, že
byl pepaden jeden z našich mládk na Bla-

tech a o peníze že byl oloupen . . . také poví-

dali, že etník zbjníka pivedl na Hlubokou
a soudu odevzdal . . . Ale to že byl váš syn,

Potužáku ?«

>To není možná, pane správce, « pravil

baštý; »já Potužákovic znám. To je k smí-

chu, co ten chlap nám tu povídá . . .*

»K smíchu to není, baštýi, « vece Potužák,
»k smíchu to není, protože je pravda, že vera
veer pišel k nám etník a chlapce mi od-

vedl do vzení, na udání onoho pšáka . . .«

»Vy povídáte, že tuhle pantátu znáte, ba-

štýi,* ujal se slova zase Karhoun; »a což,

baštý z Vomáky ho nezná aspo zrovna
tak dobe jako vy? a pece on sám poslal

pro etníka do Pištína . . . Jste jeden jako
druhý . . .«

»Já neíkám, že je jeden jako druhý,* vpadl

mu do ei Potužák, »to není pravda a kiv-

dit nikomu nechci, ale pravda je, že knížecí

pšák kiv obvinil moje dít a velkou hanbu
mi pipravil. Jdu te na Hlubokou — už bych
tam byl, kdybych byl mohl projíti . . .«

Porybí pistoupil blíže.

»Který pak z tch pšák to byl, Potu-

žáku ?
'Nevím, nevidl jsem ho a V^áclav ho ne-

zná . . . «

»Ale — vždyf jsem ekl,* skoil mu do
slova Karhoun, »že to byl z Dítn, ten vý-

pomocný, pezdívají mu Snna . <

"Martinák! to jsem si pece hned myslil!*

pravil porybí; »pane správce, snad se rate
pamatovat, že jsem vám už ekl, co to je za

chlapa. Nejvtší darebák, jehož kníže pán má
ve svých službách! Pijali jsme ho ped ro-

kem na prosby jeho otce, který byl padesát

let v knížecích službách a ádný lovk. A,

rate se snad taky pamatovat, hned pi prv

ním lovu, jedva že tvrt roku sloužil, už jsme
lio dopadli, jak kradl ryby a strkal je do
bot . . .«

>Ovšem, ovšem — pamatuji se,« odpovdl
pan správec ; »velkou štiku tehda zandal.

Pokutovali jsme ho a pohrozili mu propušt-
ním . . .«

»Jemu se pohrozilo,* vece s úšklebkem
Karhoun ; »já kdybych tu pannu byl zandal

do boty, byl bych vandroval aspo na trnáct
dní do basy . . .«

»Vy mlte, vy jste jich už zandal víc, tch
panen, teba bot nemáte, a kluk taky . . .*

»Nu, já jen povídám. Já jsem chudý lovk
a mne kníže pán neživí.*

»Vy zandáváte taky vepe a na ty je vtší
trest. Nu, nebudu vám to vyítat dnes. To by
mohl tuhle Krušnej, co, strýku?*

»Já? ... já nic neíkám, pane fišmajste,*

koktal oslovený, na jehož oblieji se zrcadlily

nemalé rozpaky.

Karhoun, který tohle dobe zpozoroval, se

ušklíbl potuteln.
»Pantáta Krušnej,* pravil, »se tenkrát trochu

spletl, asi tak, jako vera ten pšák, a já

s bratrem jsme to odstonali. Já vím, že vás
už to mrzelo, pantáto, co?»

•Necht tch eí,« ujal se slova pan sprá-

vec, »bží te o jinou vc. Baštý z Vomáky,
povídáte, že bžel do Pištína pivolat etníka?
Kde je ten baštý dnes?*

•Na Zlivské hrázi, pane správce,* odvtil
pan porybí, »a dostal-li se ven ze své baš-
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týrny. ekl bych, že vedle svého zvyku se

vera zase trochu píliš nahnul do sklenice.*

Správec pisvdil.
>je to kus hlupáka!* rozhorlil se. »Na

pouhé udaní toho lumpa Martináka posílá pro
etníka! Promluvte s ním, pane porybi, a já
s ním promluvím taky. Však ví, že takovou
vc má oznámit nejdíve u nás v úad a

my pak zaídíme, eho se nám uvidí zapo-
tebí. Zase jednou rhum jednal za nho ! Po-

vzte mi, Potužáku, co víte o té vci? Jak se

to všecko zbhlo, aspo pokud je vám známo,
a jak vám to vylíil váš syn?«

Potužák mu povdl strun, co slyšel z úst

svého syna.

»Chlapec je nesmlý, bázlivý a také nezka-
žený,. dodal; »byla hloupost, že se dal na
útk, o tom nelze pochybovat ; však jsem mu
to také vytknul, ale ani pomyšleni, že by ho
byl udeil, nekuli oloupil. Já mám est v tle,

pane správce, a své dti vychovávám v pocti-

vosti a bázni boží.«

Mluvil klidn a bez strojené okázalosti, ale

pevn, jako se sluší lovku, jenž jest si jist,

že povídá pravdu.

A správec na to :

»Není nejmenší pochybnosti, že mluvíte

irou pravdu, sousede. Jdte klidn na Hlu-

bokou a promluvte s panem sudím. Jakmile
mne tu nebude více teba, pojedu bez pro-

dlení za vámi a zajdu pímo k soudu. Ruím
vam za to, že váš syn bude ješt dnes pro-

puštn na svobodu, a slibuji vám, že se vám
dostane plného zadostuinní za kivdu, jež

vinou našich zízenc se vám stala. Za hrdin-

ný skutek pak, kterým jste se zde vyznamenal,
dostane se vám náležitého uznám a zaslou-

žených dík. Postarám se, aby o nm zvdl
také kníže pán.«

»Zádného uznání a žádných dík, pane
správce ! Byla pouhá náhoda, že jsem stál

nejblíže. Není lovka, který na mém míst
by jinak byl jednal, a také sám jsem mládka
nezachránil. Dkuju vám za pomoc, kterou

mi slibujete; vím, že svému slovu dostojíte.<

Podali mu všickni ruku, on pak se ml
k odchodu, Krušnej s ním a za nimi také

Polda Karhoun. Toho však zastavil pan po-

rybi.

»Poldo,« pravil, »vy ve svém život jste se

asi nenadlal mnoho dobrých skutk, ale že

jste se dnes zastal takovýmhle zpsobem tuhle

pantáty, zasluhuje na mou pravdu všeho u-

znání. Až Pánbh bude s vámi poítat, vy-

váží to asi hodnou sílu kapr a zajíc, kte-

rýchž jste nám pokradl. Bez vašeho hubaení,
kdo ví, kdy bychom se o této vci byli do-

vdli . . .«

Karhoun se ušklíbl.

• Vidj', vzácný pane !< odpovdl; — »a
dyž sem dívejc nco ek', nechtli mi vit.
Te maj' na dlani, že taky dycky nelžu. Vo-
statek, dyby tu nebyl bejval pantáta Potužák,

kerej jim mou e dosvdil a dotvrdil, sta-

rýho erta by mi byli vili. Dyž te poví-

dají, že sem prove dobrej skutek, mohli by
to uznat a dát mi ákou malikost, abych si

moh' drobet zahát žaludek. '<

Domluvil a nastril otevenou dla. Porybi

se dal do smíchu, správec taktéž, a v násle-

dujícím okamžiku zalesklo se nkolik stíbr-

ných šesták na špinavé dlani Karhounov,
dla se rychle zavela a zmizela v kapse jeho

kalhot, jediného to kusu jeho obleku, jenž

podle všeho neml dr.
»Zaplaf jim to Pánbh, milostpaní,* dko-

val pytlák a už pospíchal za odcházejícíma
dvma hospodái . . .

Prázdno a ticho už bylo na hrázi ; dav se

rozprášil, jen tu a tam ješt zevloval nkterý
opozdnec. Pršelo neustále, drobný, jemný,
ale pronikavý déš. Vody pelévající se pes
brlení a ítící se po splavu huely jako dív,

ale hladina rybniní klesala byt pomalu, pece
znateln. Opodál u apu stála hlídka etník
a nkolik pšák; jiné hlídky se procházely

po hrázi, zastavujíce se chvílemi pod starými

košatými duby, které je ponkud chránily

ped deštm.
»Mohli bychom se trochu osušit a ober-

stvit u nás, pane správce,* vece porybi; «ne-

vím, jak je vám, ale já mám poádný hlad.

Voda ubíhá, není se již eho obávat, a lidé

se již také rozutíkali. Nemáme tu více vlastn
už co dlat. Pro všechno ješt pšáci dohlíd-

nou — budou se stídat. Pojte vy taky,

baštýi, a etníkm se rovnž zavdíme,
pozveme-li je na snídaníko a na njaký dou-
šek piva . . .«

V tom se objevila na mstku, klenoucím
se pes splav, ženská postava, všecka zaha-

lená v mocný vlnný šátek, jehož tásn jí

visely pes obliej. Rychle vykraovala, bžela
tém. Spativši skupinu muž, pímo k ním
zamila. Jak dobhla, šátek odhrnula, rukama
zalomila.

»Och, moji páni . . . moji zlatí páni!* —
sípav, trhan se jí dralae — >pro Kristovo

umuení! . . . Prosím, kde je Petr? . . . Petr

mládek . . .* (Pokraování.)
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J.^ROSL.W .SVOBODA;

Pýn je starý, vkem sešlý

ve staletých službách Pána.
Jako snové nad ním pešly
zjevy: Jií — Rokycana.

V jeho štít rozložitém

oba zatkli kalich zlatý,

dosud záí arotpytem
toho chrámu nade vraty.

Záí, a ho stíní mrana,
záí, a v nj pstí bijí:

ta dv jména nadoblaná
na vzdor všemu žijí, žijí.

Kolem nich se vrány kupí,

kidly svými jas jich cloní,

o Týn brousí zobák tupý,

na zvonicích hrany zvoní.

Jií — Rokycana.

Zvoni hranu, ale za ni

velký hymnus slyší davy.

"Život chcem, ne umírání !«

bouí Týna kolem hlavy.

Lekají se mrana hnusná,
ustává vran marné chtní . . .

svtlo vzchází z mraen dusna,
jako vze ze vzení.

Svobody a pravdy pramen
rozlívá se vlastí širou,

tisícové silných ramen
svtí se zas dávnou vírou.

Jedni spjí živým slovem
hlásat ji a velebiti,

jiní spjí s bitkým kovem
za ni pinést statky, žití . . ,

Nad Týn starý povznesena,
jako slunce jarní, z rána
dvojhvzdim se nesou jména:
Jií král — knz Rokycana.

BOHUMIL BRODSKÝ:

Za obzorem.
(Pokraování.)

c zapomnl na svj
hnv a rychle tkal po
úhledném písm. N-
kolik írází z pedu a

nkolik vzpomínek na
studenská léta tém
pominul. Jeho zájem
soustedil se na další

sdlení.

»Zmínil jsi se, že se
hodláš ženit, jen najdeš-li takovou partii, která by
odpovídala tvým majetkovým a spoleenským
požadavkm. Nevím, nenašel-lis si už sám nco.
Jsi-li dosud svobodný, mžeš se pokusit u nás.

Jsou tu dv dámy, které by ti vyhovovaly. Dost
sliné, bohaté, vzdlané. Jsou to dcery našeho
bývalého centrálního rady Kloubka, který ped
dvma roky zemel. Zstal po nm obrovský
majetek,' hádáme pes dv st tisíc. Ml krásné
postavení, dovedl šetit a byl lenem správní
rady akciové spolenosti pro výrobu umlých

hnojiv. Zjeho dcer byla starší provdána za notáe
Spurného, ale je rok vdovou. Mladší je svo-

bodná. Žijí spolen ve ville Amalii nedaleko

T. Do spolenosti velmi málo docházejí
;
jedinou

mužskou spolenosti jest švakr vdovy, rada

zemského soudu v T. Jakbys se s nimi se-

známil, nemohu hned poradit. Snad by bylo

nejlépe, kdybyste se jako náhodou sešli. Do-
vdl jsem se práv, že dámy pojedou s radou
na výstavu do P. a to v den, kdy tam bude
poádán tilharmonický koncert- 'íi

Jsem sjíimi

ponkud znám a pedstavil bych t. Peješ-li

si, napiš mi, pijedeš-li, a vynasnažím se, aby-

chom pi koncertu sedli blízko nich. Ale

musím to vdt brzo. Já jsem dosud svobodný
a je mi tak blaze, že na ženní nepomýšlím.*

Roubal si z hluboká oddechl. Konen tedy

první radostná zpráva! Tohle je pece nco.
Ohromný majetek, spoleenské postavení, vzd-
lání, všechno najednou se mu zamihlo ped
oima. Pivel oi, jakoby už uritá pedstava
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budoucího štstí ped ním vyvstala. Jakého
zadostuinní by se mu dostalo ! Jak by svj
vliv a váhu v okolí podepel

!

Otevel oi a rozhlédl se po dvoe. Rázem
si byl vdom, co by potom v Dolinách vyko-
nal, do jakého zmnného roucha by celý

dvr pevlékl, svj majetek zvelebil a uinil

jej opravdu velkostatkem. Sto tisíc ! Až ho
prsty zabrnly, když si pipomnl adu ban-
kovek, které by na stole vidl a poítal, aby
jimi zahnal píšeru nedostatku, úpadku a ochu-
zení. Zapomnl na svj úmysl zakazovat se-

ste návštvy Krasový. Co znamenal te n-
jaký Krása? Jak byl malým, bezvýznamným,
jak lhostejnou Tekla se svým vnem I

Vykroil rychle, aby psal odpov. Hned j'

pošle na poštu. Vida, Vraštila už pustil se

zetele a ten nejvíce mu prospl. Požádá ho
vele za sprostedkování, využije jeho známo-
stí, seznámí se s bohatými ddikami a jak-

mile jednou bude v sedle, jakmile jednou na-

váže své styky s Kloubkovými, pak už nebude
potebovat žádných prostedník.

Kepe vešel do domu a jakoby sestry nevi-

dl, pešel kolem ní do kanceláe. Usedl a

psal, rozmarn, vesele, záležitost setkání

nechal na konec. Žádal Vraštila, aby do P.

pijel a dámám ho pedstavil, a kdyby bylo

potebí, že by ho do té doby sám navštívil.

Byl spokojen dopisem a vyšed ven, volal na
šafáe, aby poslal nkoho spolehlivého s do-

pisem na poštu. Potom nab3'vaje rychle roz-

vahy, pamatoval na blížící se vci. Musí se

ped dámami objevit jako opravdový velko-

statká, musí svému zevnjšku vnovat peli-

vou pozornost, ponvadž u žen nejastji roz-

hoduje první dojem a zevnjšek. Vyšed do
prvního poschodí, prohlédl svj šatník a se-

znav, že potebuje neho elegantního, rozhodl

se objednat u firmy, u které si dával šít své

uniformy, nový oblek.

Sestra i matka pozorovaly jeho oživené, jako

radostné poínání, jeho chvat a nepokoj,

ale netázaly se ho na nic. Cítily, že jsou si

cizí, že jde Jan jinými cestami a za jiným cí-

lem než ony, že v jeho duši neozývá se touha

po velém pilnutí, ale že sobecky pamatuje
na své vysoko postavené mety, jimž je hotov

pinésti jakoukoli obt. •

Ohlášený koncert ml býti po deseti dnech
a do té doby postaral se Roubal o veškeré

vedlejší poteby Aby ml dost penz zapro

dal zimní epku, na které sice tratil, ale za to

ml slušnou ástku, aby mohl dstojn vystu-

povat. Den ped koncertem dal šafái rozkazy,

co má v jeho nepítomnosti dlat a y veer
jako mimochodem sdlil seste, že odjede.

»Zbude-li ti as, podívej se, neopijíli se ša-

fá,« povídal laskav. >Budu asi dva dny pry

a snad budu muset svj návrat na delší dobu
odložit.*

•Dám ve dvoe pozor,« ekla struné.
•Kam pojedeš?* ptala se matka, nemohouc

odolati zvdavosti.
•Na výstavu a koncert do P," povídal lho-

stejn, ale úsmv se mu mihl kolem rt.
• Sejdu se tam se známými z hospodáské
akademie a možná, že nkterého z nich na-

vštívím.

«

Nebylo možno na víc se tázat, akoliv ob
vyciovaly, že ped nimi cosi tají, že ho vede
do svta nco dležitjšího než je vj'stava a

koncert. Obávajíce se, aby se jim nevysmál,
aby nevybuchl a nezaal vyítat, mlely. Když
však vidly, že veer skládá do vaku svou
uniformu, že peliv vybírá prádlo a rzné
trety, kterých se v poslední dob ani nedotkl,

usoudily na jisto, že jede za nevstou.
• Bože, ani slvka neekne, ani se vlastní

matce nesví,« zatoužila matka, když se chy-

stala na lože.

»Bu ráda, beztoho ta, kterou si vybere,

nebude ani vdt, že má matku. Jsem ráda,

že odejdu a ty bys udlala dobe, kdybys se

odsthovala se mnou.«
• I odsthuji, to víš, že tu nebudu nevst

pekážet, ale pece bych ráda aspo nkolik
týdn tu zstala, abych v prvních dnech vy-

pomohla, abych jeho ženu nauila, eho si

má všimnout. Je to pece jen syn a nerada

bych, aby jeho žena rozházela majetek, který-

jsme tžko nastádaly.*
•Nerozhází-li ho Jan víc, než jeho žena,

bude dobe,* ekla Tekla studen a vklouzla

pod pikrývku.
• Kde se jen v tom chlapci vzala jeho po-

vaha<, naíkala, tžce ulehajíc.

• Mazlili jste se s ním, já byla hloupá, on
chytrý, já pracovala doma, on ve svt roz-

hazoval. Pro mne hanbou nebylo, že jsem od
malika byla selskou dcerou, on nikdy nebyl

selským synkem. Te je vidt, kam to sm-
uje. Vysoko míí, chce si teple ustlat, a možná
že si ustele. Má k tomu povahu. Ale pestal

být naším. Dávno už, jenže to tak dobe ne-

ukázal jako te. Srdce mi od nho odpadlo a

ty, maminko, udláš dobe, když se taky rmou-

tit nebudeš. A už spme. Ráno musím asn
vstát, aby si šafá nemyslil, že bude moci

dlat, co bude chtít.

«

Matka se na svém loži skrila a dusila plá.

Její tvrdá povaha pece jen mla kout, ve kte-

rém si požalovala, ve kterém podléhala bole-

stem, k nimž na pohled byla nepístupna a

necitelná.

Jan odjíždl ješt za tmy na nádraží. Ne-

stavil se ani v kuchyni, kde už Tekla vše

pipravovala, aby bratru snídani uvaila. S ho-
kým úsmvem zanechala své práce a peho-
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divšl si šat pes ramena, šla ke stájím burco-
vat eládku. Ráno bylo teplé, tiché a z daleka
zalehalo hrení koáru bratrova. Oh, kdyby
ml její povahu, kdyby se neštítil práce, pii-
nní, kdyby si uvykl asn vstávat, na e-
ládku dohlížet, kdyby odkládal své panské
zvyky, jak by svj majetek pozvedl, co by
penz nashromáždil, kterak jinak by mohl se

rozhlédnout kolem s.be. Za nevstou jede,

beztoho za njakou bohatou, ale ne aby si ji

vzal za ženu, ale aby ona svými penzi nahra-
dila nedostatek jeho úsilí. Proto ona se roz-

hodla stj co stj dostat se z domova, pon-
vadž vidla, že bratr ze své pohodlnosti chce
jejím vnem pomáhat svým rozmarm, že sám
se v niem neuskrovuje, klidn hledí k tomu,
že se sestra práce neštítí a v jeho majetku
pracuje víc, než jeho placení zízenci. .Sobec

je, je sám do sebe zamilován, sebe obdivuje,

na sebe stále zrak obrací a co vedle nho
dlají jeho blízcí, to mu je lhostejno, to se ho
nedotýká, to v nm výitky neprobouzí. Dobe,
že se ona vdá. Ví. že Krása není hezký muž,
že s nim neužije žádných zvláštních radosti,

ale tolik také ví, že nebude od ní žádat nic

víc, než bratr, že nebude sám zahálet a ženu
do práce honit, že nebude patit na majetek
jako na své výluné vlastnictví. A pak, teba
by hodn tvrd oyla živa, bude se cítit spo-
kojenou a šastnou a budou moci oželet ztrátu

svého domova.
Jan, zabrán v jiné myšlenky, snažil se ped-

stavami pedstihnout povoz. Stále si v duchu
vyvolával obraz sester Kloubkových a pe-
dem uvažoval, pro kterou se má rozhod-
nout. Jsou dv, svobodná a vdova. Možná, že
jsou si podobny, že bude tžko na poprvé
uhádnout, která má lepší povahu, která se lépe

k nmu hodí. Kdyby aspo Vraštil vdl nco
bližšího, aby ho upozornil, aby mu naznail,
na kterou z nich má hlavn útoit. Snad mu
v tom smru prospje, akoliv musí být opa-
trný, aby si nezadal, aby se nesníží! na ven-
kovského hlupáka. To ne, tak si nepedsta-
vuje rady, jichž se chce dožadovat. Opatrn
se vyptá, opatrn bude zkoumala jak se jednou
rozhodne, pjde rázn za cílem. Musí také
sob dvovat, musí si myslet, že má bystré
oi, dobrý vkus a že náhoda hraje ve štstí
nejvtší roli. Dobe všechno skoní, jen se ne
bát, jen ne ukazovat slabost.

Radostn se usmál, rozhlédl se po kraji, po
kterém se rozlévalo ostré svtlo ranního úsvitu

a vyav doutník, zapálil si. Brzo bude takhle

vesele jezdit, vcí veejných si bude všímat,

zane hrát v krajin njakou úlohu, do které

dosud neml chuti. Vdomí, že se ví o jeho

dluzích, že nemže v as poteby vyvinout
potebnou vážnost a dodat konání svému váhy
hmotnými obtmi, to vše ho zrázelo od ve-

ejné innosti. Ale pak, pak už se pustí do
víru života. Doliny ponesou slušnou rentu a
jakmile se stane známým, samy pijdou hod-
nosii, okresní starostenství, konen také po-

slanecký mandát bude moci uchvátit.

Cít vracející se energií a chu života, dojel

do P. a dal se odvézt do hotelu. Vraštil ohlá-

sil svj piíjezd na poledne a do té doby se

chtl Roubal ponkud s výstavou a mstem
obeznámit a v as toaletu dokonit. Jako za

dob, kdy jako reservní dstojník úastnil se

cviení a nauil se od dstojník vnovat
svému zevnjšku nálež tou péí, také nyní velmi

dkladn a s pozorností ženám vlastní vno-
val svému zušlechtní úzkostlivou pelivost.

Když byl konen hotov a podíval se do zr-

cadla, byl náležit spokojen. Ano, takhle vy-

padá opravdu velkostatká povýšený nad dav
obyejných malých lidi. Ponvadž bylo dopo-

ledne nedaleko, sešel do restauraních míst-

ností a poal istí noviny.

Oznámený koncert pivábil do msta vše,

co bylo v okolí lepšího. Místnosti tísnily se pí-

chozími, toliko Roubal sedl u malého stolku

blíž okna sám. Vyhradil si, aby nebyl vyru-

šován a poruil pipravit ješt jeden píbor,

pamatuje na Vraštila. S jakousi dstojnou ne-

všímavostí pehlížel hluící hosty, poklepávaje

netrpliv prsty a vyhlížeje oknem, brzoli

pítel se objeví.

t;
Ukázal se až po polednách. Poznal ho hned

na ulici a pekvapen se podíval na dv dámy
a staršího pána, s nimiž v koáe pijel k ho-

telu a vystoupiv, louil se. To jsou tedy ony.

Bohužel málo z nich vidl. Mly závoje spu-

štné a jaksi unavené se podepíraly o polštáe.

Na právo sedící byla plné postavy a bohatý

klobouk upevnn byl na hojných kaštanových
vlasech. Její družka byla útlejší a mla prostý,

anglický cestovní klobouek se stužkou cihlové

barvy. Proti nim, zapiat v šedém svrchníku,

sedl njaký hubený pán s prošedivlým plno-

vousem, mkkým erným kloboukem a brej-

lemi. Vraštil se uklonií, cosi prohodil a potom
koár popojel dál. (.Dokonení.)
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FEUIUUZTQN OQ BB

AUGUSTE RODIN.
(List k podobizn mistrov.)

Milí pátelé,

portrét heroa iimlce, jehož dílo znamená tak ve-

liký krok ku pi-edu na dráze vývoje umní skulptu-

rálriího, kladete ve skromný rámec svého listu

Poslal vám jej sám ten zamlklý a neústupný pra

covník z Mendonu, s toho rozkošného návrší, na

nmž blá se nad Pai^íží, v zahradách a slunci blíže

jeho atelier i útulná Villa des Brillants, jeho domov
Pražanm pipomene ten portrét opt živji vý-

znamnou soubornou výstavu dl mistrových z r. 1 902

jež tak hlubokou a úrodnou brázdu v našem um-
leckém život byla zanechala, pipomene i osobn

návštvu mistra Rodina v Praze, v ervnu r. 1902

kdy po nkolik dní bylo nám popráno patiti v tu

vážnou patriarchální tvá, kterou pirovnal [kritik

Muther — schváln zavítavší tenkráte do Prahy,

aby mistra spatil — ke tvái Mojžíšov. Nkterým
elným Pražanm vyaruje ta podobizna nezapome-

nutelné chvíle, prožité v atelieru

umlcov v rue de TUniversité

v Paíži i v Meudonu samém, ze-

jména v asném jae roku 1902

a na podzim r. 1905.

Tam v pohostinném a tak patri-

archáln prostém a útulném Meu-
donu, kde cho Rodinova jest ve

své nehledané grácii a srdenosti

tak dstojnou družkou velikého
,

dlníka, jenž poctivou prací svojí

tak vysoko se týí nad davy všeli-

kých umleckých arrivist, tam

nejednou jsem se obdivoval ze-

vovské hlav Viktora Huga (Ma-

dame Drouet, pítelkyn Hugova,

byla vymohla vlivem svým, že

nesmrtelný Hugo sedl nkolikráte

Rodinovi modelem), tam nejednou

ovanul mne majestátní dech po-

divné, písné a neznámé nám vzne-

šenosti, jež skliuje diváka ped bal-

vanovitým monumentem Balzaca,

autora Lidské komedie, jejž p.

Camille Mauclair tak vhodn na-

zval »volivnim kamenem, který vnuje génij gé-

niovÍ€ ; tam v Meudonu, v museu i v díln, v tom

vznešeném chrám i klášteru umlecké práce, jež

trpliv i neklidn hledá krásu a nové prostedky,

jak ji zjevit a zachytit, tam zamyšlen stál jsem nejed-

nou ped nesetnými sochami milujících žen a muž,
ped nimiž chvje se duše, nebo sotva který socha
do chladného mramoru dovedl kdy vložiti tolik

citu, nhy, žáru, vášn, slovem tolik pohybu a

mluvy Lásky, od prostého cudného polibku až do

šílených keí frenetického a tragického objetí.

Jemní znalci umní, zpytatelé lidské duše, roze-

chvné neklidnou touhou po kráse, po lásce a po

nekonenu, vnovali mistru Rodinovi svoje studie.

Mezi jeho obdivovatele ítá se Paul Bourget, Elémi

Bourges, Octave Mirbeau, Gabriel Monrey, Camille

Mauclair.

Podobizna, kterou v Máji reprodukujete, pichází

ovšem i u nás vždy v as a vhod, zejména dnes,

kdy i v eském peklade a v pekrásné úprav
vyjde nákladem mého pítele p. B. Koího pozoru-

Sldlo Rodínovo v Meudonu.
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by nadchla

k hluboké me-

jehož dámské
milující

hrdel a

bok a

vnukla

Meudon ze zahrady Rodinova sídla.

hodná studie pedního francouzského kritika pana

Camilla Mauclaira, kterou sám mistr Rodin pova-

žuje za nejlepší a nejúplnjší studii, jež kdy o jeho

díle a o nm byla napsána. Pan Camille Mauclair,

jemný psycholog umlc, studuje již od let dílo

Rodinovo; on pronesl dne 23. ervence 1900 ped-
nášku o Rodinovi na výstav jeho dl v Paíži, on

vydal o nm pekrásné dílo, doposud jen v angli-

ckém pekladu tištné, »Auguste Rodin, the man,
his ideas, his works* (Londýn-Duckworth 1905).

Jsem šasten, pátelé, že pedvádíte eskému te-
nái dnes opt tu vznešenou tvá velikého fran-

couzského sochae, jehož díla »MysliteU a »Ruka

Rodinovo Museum v Meudonu.

boží* byl

Lamartina

ditaci, a

portréty a ženská

tla, delikátních

božsky krásných

íiader byla by

Mussetovi nejroztouženjší

verše.

Mn pak, vzni všední

povinnosti, pipomíná ten

portrét a ty obrázky uml-
cova zátiší nkteré šastné,

ale, bohužel, krátké jen

chvíle, prožité u krbu

Francie.

Váš
_

Em. ryl. z ekova.

Z ESKÉHO
ŽIVOTA.

— štolbovy knihy
Z mých »Pamtí< vydá-

váme dnes seš. I Memoir jest v naší literatue velice

málo. Tím vdnjší mžeme býti autoru, který

odevzdává veejnosti bohatou že vzpomínek z dob

tak zajímavých, jako byla léta šedesátá a sedm-

desátá. V tchto dobách naše literární, divadelní

a vbec umlecké pomry poínaly se teprve kry-

stalisovati. Štolba, který byl souasníkem tohoto

vytváení se nových vztah, je z žijících autor
nejpovolanjším kronikáem této doby, tak zajímavé.

Myslíme, že jeho memoiry budou radostn uvítány.

^ Populární zjev pražsky, Mikuláš Lehmann,
majitel nejstaršího umleckého závodu na Ferdinan-

dov tíd, dokonal 10.

dubna t. r. pozemskou svou

pout. Je tomu teprve n-
kolik dn, co nám tená
kapitol » Praha vera a

dnes* dopsal, že jsme ho

mli zaadit mezi pražské

figurky. Pravda . . byla to

rázovitá, svého druhu jedi-

ná pražská figurka. Chodci

po Ferdinandov tíd za-

stavovali se ped kavárnou

-ImperiaU a ukazovali si

starého muže, jenž za

nejvtšího parna sedával

v kout ve svém známém
hndém zimním kabát.

Býval obklopen asopisy
jako studentík nebo li-

terát, jenž nevraživ po-

hlíží na každého, kdo si
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pro njaký asopis pijde. Dopisovatel, jenž ho pohešil

v našich figurkách, piše nám: »Vid! jsem do bylu

Lehmannova jako s balkonu najevišt. Toho veera

ped svou smrti sedl u stolu ve svém zimníku, s ply

šovým kloboukem na hlav, nohy ml peliv zaoba-

leny houni a hrál karty. inil na mne dojem podivína,

ale naprosto ne lovka, jemuž smrt už sedí za hlavou.

Téhož dne odpoledne vyjel si ješt v drožce na

procházku. Jedna polovina vozu byla zavena, druhá

otevena. Lehmann sedl ve voze schoulen a po-

hlížel apathicky na promenující obecenstvo, jež vyš!o

si na sil nicko v nejlehích ranních toiletách. Slunce

jen pražilo a starý pán sedl v burnuse a kolem

krku ml silnou vlnnou šálu «

Lehmannov životní práci nutno vzdát úctu. Byl

to podnikavý a prozíravý obchodník. Starší pamt-
níci nám vypravovali, že vyvolalo po Praze pravou

sensaci, když poprvé zaal ozdobovati výkladní

skí svého závodu originály a výbornými repro-

dukcemi. Sta a sta, tisíce lidí vystídalo se u jeho

závodu, kde skoro každý den objevilo se nco
nového a pozoruhodného. Byla to malá pouliní

exposice, která byla hledána a která nikdy neskla-

mala. Výkladní skhí Lehmannova byla zkrátka

ozdobou hlavní naší tídy a je jisto, že dobrý
píklad Lehmannv vyvolal mnoho ná-

sledovník, Má však zesnulý ješt jednu zá-

sluhu. Vydával zdailé reprodukce výborných um-
leckých dl, jež jeho armáda agent roznesla po

všech koutech eského království Vzpomeme jen

jeho reprodukcí G. Maxe (»Kristova tvá na rouchu

Veroniky*) Fr. Zeniškova populárního obrazu

»01dich a Božena* a celé ady jiných, jako: Lišky

(> Kristus na hoe Olivetské*), Maixnera, ermáka
(»Prokop Veliký*), Brožíka (»Jan Hus<), M. Aleše

(cyklus •Vlast*) a j. v. Reprodukce tyto dostaly

se do nejodlehlejších vesniek a Lehmannovi pí-

sluší zásluha, že z domácností vymýtil bez-

cenné a banální barvotisky a že místo

jejich zaujaly kopie krásných, umle-
ckých dl. Cho pán Lehmannova, rozená Dy-

ková, vynikla svou velikou zálibou k starožitným

památkám. Skoupila kolem Stradonic vzácné archeo-

logické vykopaniny a sbírka její patila k nej-

vzácnjším. Slyšel jsem, že sbírka tato prodána

byla do Vídn.
Osvžíme na konec v pamti malou, dávno zapome-

nutou episodu. Když se ped lety poádala na Žofin

umlecká slavnost, sehnáno pro prodej bazarový

mnoho eských originál. Známý komik p. Jos.

Šváb pijel tenkráte v tak zdailé masce Lehman-

nov, že bylo všeobecné mínní, že to je do opravdy

Mikuláš Lehmann. Pan Šváb prodával originály

a znamenit pochodil. Obrazy šly na draku, po-

nvadž každý si chtl koupiti nco na památku —
od populárního pražského obchodníka s obrazy.

Vyvolalo už sensaci, když objevila se na most
drožka, tažená hubenou herkou a v ní sedl »Leh-

mann< se známým svým plyšovým kloboukem na

hlav, v burnusu a se šálou kolem krku. Jenom

zasvcenci vdli, že to není Lehmann --a starý

pán ml prý z toho dokonce jakési nepíjemnosti.

Dokazoval prý, že na Žofin nebyl, ale nikdo mu
to nevil. V té dob zakoupil Lehman proslulé

Ma.vovy obrazy >Jidáše* a »Madonnu*, jejichž

reprodukce byly velice hledány. Mikuláš Aleš za-

stoupen byl v programu umlecké slavnosti kon-

certním kreslením a známý pražský párek man-
želský nápodobil podobami »Jidáše« a »Madonny«.

íslo toto mlo prý bájený úspch. J. H.

Spoitelny a literatura. Je nyní znané hnuti

patrno, aby byla mládež nabádána ku spoení. Do-

konce i k tomu se vybízí, aby si pojišovala —
pensi, až dosáhne 60. roku . . .

Na školách prmyslových bývalo zvykem, že se

hodní žáci odmovali knihami. TeJ dostanou buto
pojistku na pensi nebo spoitelní knížku.

Byl to jediný pímý styk školy našeho dorostu

s literaturou. Mládež dostávala knihy svého pra-

covního odboru nebo vhodné dílo všeobecn po-

uné, asto i zábavný spis elného autora. Tento

zpsob pišel k nám z ciziny. Ve Francii na p.
podílí se i žactvo obecných škol na konci roku

knihami. A vru, že to je obyej chvalitebný, nebo
tím se mladá mysl pipoutává nejušlechtilejším zp-
sobem k literatue domácí. Kdo vi, jak tžko si

eská kniha klestí cestu do rodin, jak knihovna

stále ješt patí i u lidí zámožných k nežádanému

luxusu, musí doznati, že dobrý spis, položený do

rukou mladého lovka, je vždy klíem k íši

duševní.

Ale již poznává se, že podílení žák spoitelními

knížkami nijak neprobouzí chut ke spoení V ne-

dávné schzi eských záloženských odborník bylo

konstatováno, že pravidelným následkem takového

podlení jest ihned — vybrání vkladu.

Jak dovede nadchnouti dar pojistného lístku,

na nmž uvedeno, kolik halé bude dostávati ron
šasiný mladík, dožije-li se — 60. roku, o tom

se ani šíiti nechceme.

Ale hodí se k této úvaze malá noticka, kterou

pinesly nedávno španlské listy. Král daroval

dvátku, které mu podalo sklenici vody, nco stí-

brných mincí, kornout cukroví a knížku s veršíky.

Za týden dostal od milého dvete dopis : »Pane

králi, špatn to dopadlo. Cukroví mi vzal bratr,

peníze tatínek. Jenom knížku jsem zachránila, ale

tu si schovám na vnou památku !« Zm.

Veejná knihovna v Náchode má 2468 knih.

Loského roku byly 2374 pjky živnostníkm,

1548 dlníkm, 647 studujícím, 775 úedníkm,
uitelm a j. Za 8 let trváni knihovny byla

68.731 pjka. Pi knihovn je zízena ítárna,
v níž je vyloženo na 70 asopis. Tém 3000 te
ná dostavilo se v minulém roce. Zásluhu o knihovnu

má p. Roman Plodek, o ítárnu p. Jan Voborník

;

oba jsou uitelé mš. škol.

510



RONÍK IV. M A J ÍSLO 32.

G Knihy s dedikacemi. Mnoho pátel literatury

touží po knize s autografem oblíbeného autora.

Nejastji si pomáhají k této památce, že zasílají

spisovateli knihu s žádostí o podpis. Ale mimo to

spotebuje každý autor mnoho svých dl k obdaro-

vání osob zvlášt milých nebo tch, jež si s vtšími

menšími rozpaky o novou práci pímo eknou.

Mnozí z tchto nemají snad ani potuchy, že autor

musí tyto knihy — koupit.

Nkdy pijde autografem opatená kniha do rukou

nepravých. Obdarovaný si neváží takto oznaeného
e.\empláe nebo nevnuje mu ale^poi dosti pée.

Naproti tomu jsou bibliohiové, ktei knihy s auto-

grafem úzkostliv stehou. Opatují je zvláštními

vazbami, vykazují jim estné místo v knihovnách

a zásadn nikomu jich nepjují.

Autora takto vyznamenanélio mohou tyto pozor-

nosti dojista jen tšiti — naproti tomu nemíjže býti

hoího pocitu nad ten, kterým nkdy bývá u nás

postižen autor, když ho nkterý antikvá upozorní,

že koupil lacino pro svj sklad výtisk jeho knihy

s autorskou — dedikací.

" Popel z Vesuvu. Pišel jsem ped svátky

k Mikuláši Alešovi. Divnou vc držel v ruce —
malou lahviku s drobounkým, slabounce nafialo-

vlým popelem. Ptám se, co to je za reliquii, a

Aleš podá mn ceduliku, na které bylo napsáno

toto: »To je popel z Wezufu od roku 1822. Ten
sem pines z ne Aplu. Tomáš Famfule.* Lahvika
zstala v rodin na památku po Tomáši Famfulovi

od »Vensan švališer« (pluku švališer kdysi ba-

rona Vincenta, jenž se proslavil v bitv u Kolína

r. 1757). F"amfule byl strýcem Alešovým, a je ra-

dost mistra poslouchat, když vypravuje o tom, co

všechno starý švališer prožil a zkusil.

»Ctu práv o tom,< rozpovídal se Aleš, »jak

Vesuv zase ádí, a lahviku s popelem jsem si vy-

hledal, abych si pipamatoval, co strejda vypravo-

vával o trampotách, jež v Itálii zažil. Popel v lah-

vice bude pomalu sto let — v íjnu r. 1822 ho

strejda Famfula sklepal s helmy a s uniformy. Byla

ho hezká hromádka — nco tenkrát rozdal, drobet

dal panu farái, drobet panu uiteli a pece ho

zbyla ješt tato hrstka. Strýc jel tenkráte ješt

s jedním vojákem ze Sorrenty do Gaety se štafetou.

Jedou — jedou — mají žíze, že se jim jazyk na

ponebí pilepoval, zastavují se ve staveních, poprosí

o vodu —• ale nikde ani kapky nemohli sehnat.

»Všechny studny vyschly — všichni ptáci odle-

tli — « všude jim lidé íkali a dodávali : »a to

bývá zlé, tuze zlé znamení — stává se tak vždycky,

kdykoliv má Vesuv bouit.* Vensan švališei

jedou, jedou. Najednou zaduní ohromná rána. Švali-

šei zstanou jako zaezaní. »To je pece divná

vc,« povídají si — »nebe je isté jako studánka,

nikde ani mráku a pece jenom je bouka.* V tom

jakoby se zem pod nimi hnula. V záptí na to

vyletla z kráteru sopky ohromná skála, jako cha-

lupa veliká — vyletla jako kámen z praku vy-

hozený do ohromné výše a hned na to se zatmlo,

že nebylo takka na krok vidt. V minut byli

oba švaliei zasypáni drobounkým popelem. Padalo

to jako drobný déš a všude jim to nalezlo — do
nosu, do oí, i do uší. iJojeli, šastn dorazili na

svou štaci a oba švališei sklepali popel 3 helmy

a uniformy na papír, schovali na památku a pi-
vezli si do vlasti — —

«

K.

Jack Alfonse Daudeta náleží k nejsensanjší

produkci belletristické posledních ticeti — padesáti

let. Rekneme-li k »nejsensanjší<, teba dodati,

že i k »nejumlctjší<, nebo Jack autoru pomohl

záhy k popularit, jakou se mohou honositi málo-

kteí spisovatelé literatury svtové. Kniha, která

nákladem Máje vychází tu co kniha poprvé, v pe-
kladu svdomitého, bohužel pedasn zesnulého

V. Benešovského Veselého, bude asi málo známa
širšímu tenástvu. Kdo však etl Fromonta mlad-

šího a Rislera staršího, kdo sledoval zajímavá

dobrodružství Tartarina, kdo zná Numu Rumestana,

Naboba, Krále ve vyhnanství, s rozkoší vzpomíná

na literární požitky, jež mu kdy tento vrstevník

a soupe Zolv skytal od let sedmdesátých, sáhne

jist i po této knize, v níž nalezne ve shonu den-

ního života nejen osvženi zajímavými píbhy
dje, nýbrž i pouení tímto »obrazem souasných
mrav* (rozumj francouzských). A. Daudet, jenž

poal tvoiti co básník, jenž je dnes šíe neznám co

dramatik a libretista (Arelatky Bizetovy), jenž vedle

své románové produkce nejvíce pronikl co spiso-

vatel humoristickosatyrických dl, vložil do Jacka

celý svj všestranný a neobsáhlý talent, talent

básníka jemiého humoru, pronikavého ducha, deli-

kátního krajináe a zna-nenitého psychologa, jenž

své charaktery, jich ústedí a dobu oste odpozoroval

a šavnat líí. Máme-li v pekladech všechna vý-

znanjší díla Daudetova, i ta, v nichž poeta ustoupil

ponkud kritikovi, bylo by nespravno zavírati oi
ped tímto vskutku velikým dílem (nejen rozsahem,

le i vnitní cenou), jež zjednalo Daudetovi rychle

jména svtového. — /

—

a—

-=-=- Purkyovo námstí na Vinohradech v partii

mezi kostelem. Národním domem a divadlem nabývá

jistého monumentálního rázu.

Mstské správ vinohradské náleží uznání, že

dle uritého plánu dle zásad moderních a s pra-

vým pochopením svého úkolu otázky vzhledu msta
snaží se ešiti s uritým vkusem. Nyní naskýtá

se jí velmi vhodná píležitost, doplniti vznikající

tu architektonickou scenerii njakým dílem plastickým,

na píklad fontánou umístnou ped novými domy
na pozemcích bývalé Stikovny Toto vyzdobení

prázdného nyní námstí bylo by inem dvojnásob

záslužným, ponvadž by bylo zároveí výmluvným
píkladem i — matice Praze. — /

—

— Cim stnme? Snahy národnostní, politické,

sociální i hospodáské, vývoj vzdlanosti, názory
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náboženské i mravní, psobení moderní vdy, tech-

nických vymožeností a ada jiných složek zpso-

bují hotovou sple moderního života, který dávno

již pozbyl dívjší jednoduché, jasné a snadno pe-

hledné struktury. Tato složitost souasných pomr
byla by potšitelná, kdyby ji bylo lze považovati

za výslednici vysolé úrovn kulturní, na niž se

ocitl život národa, jemuž k zdravému rožvoji všech

sil teba jest tolika rzných útvar. Nevidíme však

nikde jednotící, mohutné, vše s'.rhujíci síly, která

by teba bezohlední, klidn nebo bouliv spla za

velikým cílem, svádjíc všecky ty proudy v je-

diný mohutný tok. Jen malicherné tíštní, so-

becké, ubohé ptky stran i slraniek, koterii

i stav. Místo bohat rozlánkované organisace,

hotovou desorganisaci, boj všech proti všem. Cí-

tíme to všude bolestn, v politice, v národním

hospodáství i v literatue. Národové jiní doasný
takový stav všeobecné rozháranosti snesou snadno

jsou-li dost bohati, svéprávní a mocní, ale u nás

je každé ztracené minuty, každé zmrhané síly vná
škoda.

Po prohraných bojích politických a po do-

saženi prvních úspch kulturních jakobychom

nevdli, co ješt chtíti. V politice ani na poli

kulturním nemžeme s m sta. I v nároJním hospo-

dáství stále ješt vázneme. Ztratili jsme smr cesty,

nevidíme jasného cíle a nemáme ani dosti pevné

vle k zápasm velikého slohu. Bijeme se na rz-

ných stranách na zdabh a na konec rozbíháme

se v hlouky, vzájemn se potirající. Ah, netou-

žíme po svornosii dle osvdeného receptu, víme,

že jiskru vykesati lze jenom nárazem — keme-
nem o kemen. Kemene o kemen! My však

malichern a nízce bijeme hlínou v bláto. Jen špína

zstává na rukou i odvu. Chybí nám spolené,

jasné vdomí konených cíl, uchvacující idea

velikých rys a postrádáme vdc, jichž osobnosti

by mly vnitní mohutnosti dost, aby se staly

proroky a organisátory.

S lítostí pozorujeme jak prchá jeden starý idea'

za druhým, aniž je nahrazen novým, jak se sny

naše ítí v trosky. Jen mohutné organisace nej-

širších vrstev lidových nám vracejí trochu dvry
v budoucí obrat. SnaJ odtud vyšlehne jednou pla-

men, který sežehne nezdravé dnešní pomry a dá

nám eho potebujeme — velikých a istých ideál.

Alespo všechny veliké pevraty picházely dopo-

sud zdola. Pak snad nastane doba mohutného chtní

a velikého rozmachu, doba síly, hrdosti a vítzných

zápas.

Taková revoluce duch ovšem nemže býti vy-

volána pímo davy, které bývají už vlastn jen

nástrojem velikých myšlének geniálních jedinc.

Ale nástroj bez mistra a mistr bez nástroje nieho

nezmže. Dnes ješt panuje chaos, vení, z nhož
snad asem, až opadne pna a rmut, zbudou kry-

staly nových útvar. To vlastn jediná nadje,

která nedopouští ztráceti mysle.

Je proto teba pipravovati píchod velikých tch

duch, kteí by dali životu národa obsah, je teba

tídit, organisovat a psobit na mladé generace.

Budit v nich touhu po dalekých obzorech, smlých
inech, utvrzovat vli a šlechtiti srdce, krátce

pstovat silný ale istý charakter. A odvahu. Snahy

nových i^enerací musí pnouti se do výše i hloubky,

objímati ši a dosahovati dálek, jedním slovem,

nové generace musí míti to, eho my postrádáme:

silnou a pevnou vli a jasné a veliké cíle. Budou-li

obejimati v politice íši nebo Slovanstvo i lidstvo

a budou-li zápasit o panství v království ducha

nebo krásy vše jedno, jen pro Bh, a vybednou

už nadobro z malicherností svých otc. — / —
-^ V. Sieroszewski: Dno bídy. Autor této

práce dosáhl dosti rychle popularity v literatue

domácí a nemén rychle za hranicemi. Vyznáním

verista, neostýchající se nejvrnjšího líení skute-

nosti tebas odporné, není prost mnoha sympatických

rys, jež iní to, co by jinak tenáe odpuzovalo,

oblíbeným, ba více — dílem umleckým. Zní v jeho

pracích pedevším ryze struna nevysloveného sice,

ale všude mezi ádky patrného hlubokého soucitu

s trpícími, jichž kruté trýzn líí, a sahaje nám na

srdce prostedky vskutku silnými, získává naše

nitro pro jejich osudy. A podivno — cosi konejši-

vého vyplývá z té etby by jí byl sebe více roz-

rušen, každému, koho nkde stevíc tlaí, koho jeho

drobné starosti hntou.

O autoru víme, že žil jako politický vypovzenec

v Sibii ; odkudž pochází dj mnohých jeho umle-
ckých prací. Také z Kavkazu pinesl mnoho pod-

nt; zajímavý jsou jeho cestopisy, jež pinášejí

obas polské listy belletristické.

Dno bídy nazval bych radji »nejhorší bída«,

nebo slovo >dno« má u nás jiný smysl, akoli

peklad je až na nkolik málo polonism vrný
a eský To nelze bohužel íci o všem, co se v Ce-

chách z polštiny pekládá. — — — I—
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Ve své nové knize

»Z mýchpamtí«,
s utšeným humorem
psané, líí Štolba oka-

mžiky svého na svt
vstoupení. Nepama-
tuje se sice na tuto

událost již, ale ro

dinná tradice tak mu
ji vtiskla v mysl,

že mže bez roz-

paku líiti vše do
podrobná.

Když totiž dne li.

kvtna 1846 za as-
ného jitra Štolba ob-

jevil se v Král. Hradci,

ozvalo se hmní
hmoždí a veselé

pochody hudby vo-

jenské. Madam, která

pi narození Štolbov
mla dležitou úlohu,

plácla nového obana
královéhradeckého

na nejvhodnjší mí-

sto a poznamenala
vesele: »Vidíš, kluku,

kdybys byl princ, pla-

tila by ta sláva tob !
<

Hudbou a výstely
vítán byl totiž v

Hradci » první máj»,

toho roku magistrát-

ním rozkazem s pátku

na nedli úedn peložený. Humor této chvíle

Josefa Štolbu popadl a po celý život pak již

neopustil. Vše jeho
konání prolínal, stra-

sti studentské i vše-

cky pozdjší stravi-

telnjším mu inil, li-

terární innost mu
oste barvil a jeho

život rodinný a spo-

leenský provázel ja-

ko ervánek.

Šastnou náhodou
dostal se Štolba jako

mladý jurísta do ro-

din eské šlechty v

úadu vychovatel-

ském, a tento blaho-

dárný styk pinesl

veliký prospch Štol-

bovi. Umožnil mu
veliké cesty zámo-
ské, uvedl jej záhy
do šastných pomr
existenních a co nej-

více platí — vypstil

šastn disponované-
ho muže na lovka
nejuhlazenjších fo-

rem spoleenských,
disciplinovaného a
taktního. Škoda, že

našich elných osob
vtší procento ne-

prošlo podobn zdra-

vou lázní. Jak by náš
život spoleenský i

veejný, umlecký, literární, politický stal se

snesitelnjším, kdyby místo krvavé vavostí
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a brutalit tiskových nastoupila dstojná šetr-

nost k osobám. Nic tak neoznauje hloubku
naší národní nemohoucnosti, bídy spoleenské
a kulturní nedozralosti jako drsnost forem,
o kterou stále klopýtají duše citlivjší

Nkolik zdrav veselých, neodvislých a uhla-

zených Štolb na místech rozhodujících do-
vedlo by u nás rozumn vyvtrat eské kouty,
páchnoucí tak odporn neláskou, nevraživostí

a závistným bojem o krajíky.
Bume však rádi, že máme pro ochutnání

alespo toho jednoho. Srdce okeje, když bez
vypínavosti, prost, ale rozmarn rozpomíná se

o své životní práci. Když líívá, jak roku 1869
již se objevil s první prací na jevišti zatím,

divadla, kterak roku 1870 již debutoval no-
vellou ve Kvtech, roku 1872 zakládal u Ott
Paleka. Roku 1879 stal se notáem v Necha-
nicícfi, odkudž 1890 dostal se šastn do Par-

dubic, kde žije spokojen, tše se z blaha
svého utšeného manželství. Každá zmna
v jeho život, každá jeho dramatická práce,

jeho kniha, dležitjší podniky opedeny ve-

selými njakými vzpomínkami. Posluchai se
zdá, že sedí u nevyerpatelného pramene —
malý dotaz, poznámka o njaké populární
osob — a náš Štolba již mže vynášeti kro-

niky z bohaté své zásobárny — vtšinou kro-
niky veselé — vždy však nad míru zajímavé.
Je radostno pobesedovati se Štolbou. Neho-
nosí se úspchy, nenarovnává se stále do
pósy škrobeného grandseigneura, nestaví si

monumenty líením slavných vítzství — vy-
pravuje pouze, jak se vci udaly, a spíše pro
dobrý vtip po sob kyselinou njakou sám
stíkne než aby zlatými šlojíi slávy hlavu si

ovíjel.

Literární innost Štolbova rozpadá se v no-
vellistiku, cestopisné lánky a dramatická díla.

Roku 1870 podailo se mu proniknouti do
Kvetli novellou »Danajský dárek«. Po této

práci napsal dlouhou adu jiných, když pak
se stal redaktorem » Paleka*, napsal do tohoto
listu množství vtších i kratších humoresek.
Sensaní úspch mla roku 1879 jeho ame-

rická povídka »Pralcs« v Kvtech Svatoplukem
('echem tehdy založených.
Lumír ítal Štolbu záhy k spolehlivým svým

spolupracovníkm a pinesl od nho hojn
novel a touristických rt. Pak se mu otevely
sloupce všech našich list. Každý se hlásil

o jeho rukopisy.

Soubory jeho drobných pros nesou názvy :

Novelly, Humoresky, Z dramat ži-
vota. Americké povídky. Samostatn
vydal povídky : Z pražského zátiší.
Osud?, Prales.

Cestopisná literatura byla Štolbou oboha-
cena lánky, jež se zamlouvaly zvlášt hu-
morem, kterým veselý autor svá pozorování

koenil. Štolbv zpsob cestopis ml pee
originality. První jeho kniha >Klepy z cest«

upozornila již roku 1873 šastn na mladého
autora, a od tch dob nalézal Štolba pro své
cestovní glossy otevené dvée nejen ve všech
redakcích, ale i u nakladatel a — což hlavní

vcí — též u tená !

Štolbovy cestopisy jsou plny žert, anekdot,
zajímavých episod, a svdí vesms o vzác-

ném umní pozorovatelském. Zdravý optimista

nemá však jen ržová skla ve svých okula-

rech — ruej jeho líení asem rozpní se

ostrou poznámkou satyrickou, hokou úvahou
lovka y okovech eských smutk otuže-

ného — Štolba humorista a causeur vyrstá
tu na filosofa jasné úvahy a bitkého roz-

sudku. Sbírky jeho cestopisných rt jsou

:

Klepy z cest, Za oceánem. Na Skan-
dinávském severu, Za polární kruh.
Na pd m o ^i urvané.

Ale tžisko Štolbovy tvorby vzí v jeho

dramatické innosti. Tiadvacetiletému muži
otevely se již brány naší pední scény. Na
jevišt zatímního divadla v Praze byla totiž

roku 1869 uvedena jako aktová veselohra »A
pece.*
A nyní to šlo jako v divoké honb Za

tj'i msíce hrána již jeho fraška »Krejí a

švec«, která v literárním konkursu byla po-

ctna cenou. O osudech írašky, o polemikách
pro rozhodnutí poroty vzniklých napsal Štolba

veselou vzpomínku, která osvtluje zákulisí

zatímního divadla pímo bengálem.
Za dva msíce na to hráli již jeho novou

aktovku »Bratranec«, za pl roku po té

veselohru »Jenom ne písemn,* po dvou
msících aktovku »Unos«, za 12 dní na to

frašku ^Spiknutí v Podmazov*, a po
tyech msících novou aktovku »Tak je to

na tom svt*.
To byly opravdu již dostihy. Zdá se, že

i autora znavily, nebo pišel s novou prací

teprve až po roce. Ale byla to práce, která

má známky seriosního, promyšleného díla.

Byla to tíaktová veselohra »Zapovzené
ovoce.* Na jevišt zatímního divadla dostala

se v prosinci 1871.

Roku 1873 srazil se Štolba s paní censurou.

Nepipustila provozování jeho dramatu 'Mat-
ino dílo*. Tak zabolela autora tato pe-
kážka^ že odmlel Se na dlouho. Nehledíme-li

k burlesce »0 tom velkém boji se že-

nami*, která roku 1877 byla hrána v Novém
eském divadle, seznáváme, že teprve oteve-
ním Národ, divadla byla opt rozechvna jeho

dramatiná nervstva. Starý divadelní kozák
z nechanického zátiší sledoval, co se dje pod
krovem zlatého domu v Praze. Njaký popud
Stroupežnického, trochu probuzeni literární

ctižádosti a zmna pomr nastalá otevením

514



roník IV. M Á J CISLO 33

dstojného divadelního domu psobila tak

blahodárn, že Štolba napsal svižnou veselo-

hru, která doznala úspchu až pekvapujícího.

Bylo to proslavené »Vodní družstvo«,
kterým 1. prosince 1886 vstoupil Štolba na
jevišt Národního divadla.

Za pt msíc hráli tu již novou jeho

aktovku ».A11 righ. Téhož r. pijato bylo

jeho nové drama »Po letech«, ale pii první

zkoušce dostal o tuio svou práci autor takový
strach, že ji odvolal a vložil do svého stolu,

odkudž ji ani domluvy nejdvrnjších pátel

nevyvábily na svtlo. Roku 188S hiála se jeho

veselohra "Malomstští diplomaté*, roku

1889 drama »Závt«, 1891 veselohra »Kivé
cesty*, roku 1895 celoveerní drama 'Pe-

níze* a aktovka »Zlodj«, následujícího

roku pak aktovka »Mezi umlci*.
Když roku 1898 otevíralo se na výstav

architekt divadlo Uránie, které se stalo zá-

rodkem tolika pronikavých zmn v eském
divadelnictví, požádán byl Štolba o novou
veselohru, kterou on ochotn v pravou chvíli

zaslal. »Na letním byt* zvala se tato práce,

která se tšila velkému úspchu a o rok po-

zdji byla uvedena též na jevišt Národního
divadla. Roku 1901 dostavil se Štolba s veselo-

hrou 'Moská panna* a roku loského
uveden byl na scénu Národního divadla »Jej í

systém*.
Dramatické dílo Štolbovo pi podrobnjším

studiu ukazuje, že šastn disponovaný autor

tvoi s velikou lehkostí. Má velice jemný sluch

pro tlukot srdce posluchaova, ví, jak dotknouti

se divákova citu, jak zmocniti se jeho zájmu.

Štolba zná eský život dopodrobna. Sám
se po léta probije! životními strastmi — ostatní

pak dal styk s lidmi všech vrstev. Pobyl léta

v kruzích šlechtických, pak poznal život blaho-

bytného mšanstva pražského, na to se od-

sthoval do prostedí malomstského. Jedno

z mst, vzdálené dráze, jehož obyvatelé z po-

lovice obírají se emeslem a obchodem, z druhé

ásti polaí — to ovzduší typické pro tolik mst
eského venkova. Druhé sídlo Štolbovo, na
kižovatce hlavních tratí železniních, msto,
v nmž sjíždí se nejvyšší aristokracie každého
roku na parforí^ní hony a vlee za sebou tolik

mamu oka, tolik nebezpených pikladu —
msto zrovna kypící rozvojem, úsiln pracující

k zmohutnní vnjšímu a vnitnímu — jaké

to pole pro studování povah a duší.

Nyní vzpomeme, že Štolba je v prose ži-

vota notáem. U smrtelných loži. v pístncích
obchod, v rodinných poradách, u prodej a

koupí, pi svatebních úmluvách, v podnicích

živnostenských, v továrnách, dvorcích a pan-

ských sídlech dívá se notá vždy tak hluboko

do lidských srdcí, pronikne tolikerá tajemství,

musí poraditi v nejdležitjších asto okamži-

cích života, pronésti slovo, na nmž visívá

osud celých rodin. Jaké to psobišt pro dra-

matika, jaká žatva figur, povah, konflikt a
rozuzlení.

Tato životní škola je zejmá na všech po-

stavách, které Štolba ze skutenosti uvedl

na scénu. .Snad tu a tam nkterým rysem
uinil ústupek divadelnímu úinu, malým náno-

sem líidla sesilil pro svtla veerní nkterou
vrásku — ale jinak kostra i tlo figury z e-
ského ovzduší na jevišt uvedené je zdrav
pravdivé.

Štolba umí hospodaiti na jevišti s asem
a neplýtvati slovem. Dv — ti osoby krátkým
hovorem rozvinou klubíka, prostoeký do-

mestik, žvatlavá holina pebhnou scénu —
a už je e.\posice na talíi. Divák je v síti au-

torovy lícn a nevypede se, dokud opona
naposledy nesletí.

.-štolba se držívá francouzské methody, že

má býti exposice jasná, druhý akt napínavý

a poslední krátký. Djem jeho prací bývá
asto i jen pouhá anekdota, ale figury, jež ji

nesou, jsou vždy tak životný a tak zábavný,

že pojišují úspch he již pedem.

Jsou to postavy z eského ovzduší, vesms
naši dobi známí, lidé, s nimiž jsme se ne

jednou, ale nkolikráte setkali. V život je

poznal Štolba; vtipn uinil výbr, k našemu
obveselení je poslal pak na prkna divadelní.

Sedíme v hledišti a bavíme se jejích rozpaky,

jejich neprozíravostí, radujeme se, že my dobe
vidíme, kterak jsou pošetilí, neobratní, jak

jsou nechápaví a zaslepení.

Tento odlesk života pi ligurach Štolbových

je nejvtší silou autorovou. Opakuji: pi fi-

J. štolba r. 1863.

33" 515



ÍSLO 33. M Á J
RONÍK IV

gurách, nebo pi dji a zápletkách jeho

ozve se leciídy Štolba novellista — novellista

romantik.

Dj jeho her nebývá vždy reelnim odleskem

skutených události, leckdy mu vypomže
fantasie, aby st pásma šastn spojila, aby

nebylo mrtvých bodu ve he, aby se akty

dobe zakloubily, hra úinn vyvrcholila, ka-

tastrofa našla dramatickou resonanci a ve fi-

nále aby se outky hladce rozisly.

Štolba dramatik píše pro publikum. Pro

naše eské publikum. Autor jim tak oblíbený

zná jeho divadelni názory, prostudoval jeho

chápavost, vi, jaký efekt u nho neselže, roz-

umi, co jest pedmtem zájmu, lásky a nená-

visti eského diváka — proto Štolbovy kusy

dosahují tak velkého potu pedstavení, jsou

tak oblíbenými ísly repertoiru, mají vždy za-

bezpeenou návštvu. Autor a publikum se

vzájemn nikdy neoklamali. —
Štolba v posledních letech jal se psáti též

vzpomínkové lánky. Hned první ml takov}^

úspch, že byl z nejrznjších redakcí zahrnut

žádostmi o nové,

V Máji se o vzpomínkách Štolbových mnoho
mluvilo, a tu vznikly první popudy, aby autor,

který tak intensivn úastnil se ruchu diva-

delního a literárního, pikroil k vydání svých

pamtí. Njakou dobu se Štolba bránil —
bránil, ale konen sedl a jal^ se psáti. První

sešit tohoto poutavého díla Štolbova je dnes

již v rukou eského tenástva. Jsme pe-
svdeni, že bude kniha >Z mých pamtí«

po dlouhá léta zdrojem mnohých poznatk
z pohnutých dob eského kvasu umleckého,
že .-ítolba kroniká osvtlí rzná dosud temná
místa, a že svžím zpsobem svého vypravo-

vání literaturu memoirovou obohatí svazkem
zvlášt poutavým.
Zbývá zmíniti se o Štolbovi lovku. Že je

mužem uhlazených orem spoleenských, vy-

braného vkusu, bylo eeno již výše. Avšak
dlužno draz položiti též na to, že je autorem

vší ješitnosti a umlecké závistivosti prostým.

Je to velké slovo, ponvadž na eském ryb-

níce, který nemá pímé spojitosti s velkými

cizozemskými jezery a ekami, kocábky tak

do sebe vrážejí, tak se trou a pošplychují sto-

jatou vodou.
.Štolba za své úspchy dkuje toliko své

práci. Jeho elo nezbrázdily chara'<teristické

vrásky nevraživosti — úsmv jeho je istý,

radost jeho z každého eského vítzství je

upímná. V jeho veselém hovoru není úsko-
nosti. — lovk vyrovnaný se svtem, šastný
v milující a milované své rodin, sledující

napiat vše. co se dje v kulturních lánech

eské oblasti, muž, který v bezedné tni svého
humoru dovedl vždy rychle utopiti pocity ho-
kosti vnjškem vzbuzené — spisovatel, který

se nikdy neopil slavomamem, a ml k tomu
tolik píležitostí — to Štolba!

Jaký div, že je každý hrd, kdo je vyzna-
menán jeho pátelstvím, a ze tolik lidí v jubi-

lejní chvíli touží, aby byl zachován ješt po

dlouhá léta literatue, divadlu, spolenosti, ro-

din a svému nezkalenému štstí. V. Slech.

DR. JARO .SI.AV KVICT:

To dr. Štolba neví!
Vzpomínka.

nad se to po letech zdá
vzpomínajícímu na prv-

ní chvíle literárních

vzrušení, jako vše, co
pochází z té doby 17

let, kdy podle Beran-
gera » blaze pod ste-
chou" , snadjeví se v zra-

lém a už pomalu od-
kvtajícím vku, kdy

stíbrné nitky vlasem probleskají, tak ržovým
a zlatým — snad se to jen zdá, myslím si,

kdežto ve skutenosti, v zorném úhlu dneš-

ního pece jen vytíbenjšího vkusu leccos

by kriútjší duše vytkla. Ále ne — tu znovu
vci Štolbovy, které se mi tehdáž líbivaly, a

abstrahuji-li vše, co je kostýmem, co je bar-

vou doby, co dnes ukazuje se z mody vy-

šlým — musím uznati, že vše má jádro, vše

má povahu vtipnou a jiskivou, vše má my-
šlenku originální a Štolbovsky pvabn a

poutav zpracovanou. Nemluvila tedy ze mne
tenkrát, když jsem poprvé vidl dra Štolbu a

slyšel ho pednášeti, zaslepenost, krátkozra-

kost mladého nadšence, nekritinost studenta

odbývajícího první svá nesmlá dostaveníka
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s Musou literatury, nebyl to pouhý zájem o po-

znání osoby literárn už tehdáž velice vý-

znamné.

Pro literaturu smysl budil mezi tehdejšími

studenty vyššího gymnasia králohradeckého

nejen nezapomenutelný náš tídní Josef erný,
dnes školní rada a editel gymnasia na odpo-

inku v Roudnici, le i básník a pekla-

datel Karel Kuera, o nmž jinde vylíím
své vzpomínky, dále profesor djepisu, historik

a redaktor Arch;.eologických památek, t Bo-

huslav Miltntr a jiní. Zájem (eknu zatím

pouhý zájem) o literaturu jevil se mimo hodiny

eštiny, kde i slabší žáci pekvapovali asem
prohloubenými vdomostmi z djin novo-

dobé literatury, pilnou etbou knih, kde-

koli bylo lze se jich dopátrati v bohatších

soukromých knihovnách i veejných biblio-

tékách, razil si cestu nadšeným bibliolilstvím

(každý chtl míti svoji knihovnu a obtoval
na zakoupení nových knih, nota bene

!

i básnických, poslední groš, urvaný hladovému
žaludku na úet veee), pedevším však pe-
konával tvrdost pomríj sdružováním
podle hesla staršího literáta ímského Sallustia,

jehož sentenci •concordia parvae res crescunt

discordia etiam maximae dilabuntur!« mli
jsme njaký rok ješt v pamti. Tebas školní

ád všecko spolkáství zapovídal, nikdo *) ne-

zabraoval spoleným sbírkám na pedplácení

pedních asopis, takže jen v naší tíd,
v septim r. 188" asi lU Svtozor, tolikéž

Lumír, Osvt a Kvt se odebíralo.

Ale vrame se k dru Štolbovi. Vdli jsme

o nm, že je notáem k nedalekých Nechanicích.

Býval astým hostem v Hradci Králové a jeho

oduševnlá tvá s mohutným plnovousem
byla nám vzorem mužné krásy intelligenta.

A pak byl tenkráte jiný pomr mezi tená-
em a literátem, srdený, dvrný pomr,
jehož dnes, myslím, už není, aspo ne v té

míe. Leccos z lokálního patriotismu inilo

nám dra Štolbu ješt bližším. — Byli jsme

na hrdi, byl také z ásti Hradeák,
narodil se zde, žili tuším tu i tenkráte na odpo-

inku jeho rodie. Ale nade vše byl nám
milým. Skoro všichni etli jsme jeho humo-
resky, z nichž do dneška ani v pívalu re-

miniscencí ze všech literatur neutonula vzpo-

mínka na Ane z jeho povídky, které

leknutí rázem uzdravilo z krutých bolestí zub.
V té asi dob vycházela Štolbova novela

>Pod farní stechou* v Lumíru — její silná

tragika nás uchvacovala. (Zda-li pak jsou

dnes ješt studenti, které by tak strhovala

tato práce ?) Nkolik zasvcenjších kolleg

znalo Štolbu osobné, 'lo znamená: vidli

jsme jeho fotografii v iilustrovanm asopisu*")
a namlouvali jsme si, že bychom ho rázem
poznali, kdybychom ho potkali. Za takového
stavu vci, když kterýsi spolek králohradecký
— nevím dnes již urit, byli-li to akademikové
z »Dobroslava« i Sokol — pozval Dr. Štolbu

ku pednášce, nedokav hledli jsme vstíc

jeho píchodu v nedli jistého podzimního
dne, kterého v podveer mli jsme spatit

miláka našeho. A milákem byl více mén každý
uznaný literát eský - ml každý svoji družinu

velebitel — nás vábil autor staroamerické

romantiky, humoristických cestopis, známých
novel á la íOsud?", úinných dramat a po-

daených veseloher. Pišel den zdaný — do-

kali jsme se í sedmé hodiny veerní. V So-

kolovn tlum náš tísnil se v prázdných pro-

storech vedle ad sedadel, kde úzké prostory

vyhrazeny pro místa k stáni. Snad zdržel se

cestou host náš nebo se zpozdil vlak — mistr

pišel pozd. Ale nikdo si nestžoval, trpliv
sekali všichni. Nebyla tenkráte pednáška
i ve mst jinak ilý spoleenský a vbec
veejný život vykazujícím zjevem všedním —
nepednášelo se tak ledabylo o všem a ode

všech. Vdlo se, že kdo nco bude pednášet,

má co povdt, co bude zajímat — ne jako

dnes . .

Konen pišel náš zbožovaný mistr. Vy-

právl o svých cestách po HoUandsku. Kdybych
chtl vystihnout všechny své dojmy z té ped-
nášky, staila by tu ada myšlenek z mého
denníku, v nmž jsem tenkráte peliv zanášel

silnjší dojmy ze života svého i veejného žití

tehdejšího Hradce ovšem dle kriterií septimán-

ského neb oktavánského intelektu.

Byla by to monografie snad spíše zajímavá

s naznaeného hiediska, nežli bystrá
;
po širokém

úvodu nastiujícím ráz literární tvorby Štolbovy

ve slohu »volných prací*, jimiž jsme v tch
letech studií stedoškolských živili své sebe-

vdomí a obcházeli školní ády, jí následovala

bibliografie jeho dl. Dnes divím se úplnosti

její, vzpomínaje tehdejšího nedostatku píruek
— krom Tíettrunka in puncto nejnov|ší

literatury náramn jednoslabiného, nemli
jsme než Jirekovu Anthologii, a Kosinová

Slovesnost, nebo Bakovského Djiny
^
lite-

ratury poaly, tuším, teprve njtolik msíc po-

zdji vycházeti a v prvních sešitech zápasily

teprve s dobou obrození.

Jako dnes vidím dr. Štolbu usedajícího za

stolek s obligátní lahví s vodou a sklenkou

na pódiu spolkové místnosti.

Nastalo ticho, že by pád špendlíku byl

býval slyšitelný. (Dnes bavívají se pi ped-

•) Liberálnímu iditeli, na njž teprv te s pravým
uznáním vzpomínáme, kdy už neodráží trochu drsná

slupka, ani to nenapadlo zapovídati.

**) I tch biograii je škoda — nyní se mluví vtšinou

teprv o zesnulýcli.
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náškách posluchai tak živé že asem
pehlušují pednášejícího.) Dr. Štolba

rozevel zápisky a hned prvními slovy

rozeného causeura, mohutným a pece
lahodným timbrem svého hlasu i srde-
nou bodrostí svého vyprávní, tu iro-

nisujíciho sebe sama, tu nevtíra\ po-

uujícího, tu obratn upoutávajícího

k prosté zápletce cestovní píhody zí-

skal si rázem všecky mysli. Zvlášt
mládež nepeslechla jist ani slvka,
salvami upímného smíchu kvitujíc do-

brosrdený sarkasmus cestovatelv, od
nevinné narážky na tchýni až po bar-

vitý, výstižný akvarel hollandské isto-

tymilovnosti ohrožující kolemjdoucího
turistu bezdnou lázní.

Pednáška trvala asi 2 hodiny, ale

nikoho neunavila.

Dr. Štolba byl ovšem už tehdáž znám
jako turista, který" vidl veliký kus svta.

Ti svazeky jeho dojm »Za oceánem

»

peetli jsme nkolikráte a vzpomnh
jich nesíslnkráte na svjxh diobných
liliputánských konkvistách po králohra-

deckém okolí s dvacetníkem v kapse

a s nehoráznou touhou po krajích proti-

nožc v duši.

Cn se však podailo pednášce Štol-

bov, je, myslím, nejvýraznjší reliéf

její hodnoty a významu autora toho pro

cestopis eský vbec — dovedl nad-

chnouti pro cestování vzdlávací, budil

zájem pro snahy poznávat hodn mnoho
svta daleko za politickými iraky vlasti

a íše, v dob, kdy se u nás málo ce-

stovalo — skoro nic, kdy mimo Wim-
sche (Neruda je starší), echa a Štolbu

nebylo skoro turist, kteí by dovedli

o svých cestách také nco kloudného
napsati.

A ta touha vylett do svta dtkli-

yji, než díve z etby, živým slovem

Štolbovým vznicená už v srdci neu-

lehla. Šice si zjednala prchod teprv

až po 10 letech, ale už neutichla a

cikánstvím prázdninovým snad až do

smrti bude pohánti do svta, jak m-
šec, ale ješt víc žena a dti dovolí.

Takový pronikavý vliv mla jediná

pednáška štolbova Kolik máme tako-

vých pednáše?

L. Ma-old: Kofránek z -Vodního družstva*.

H! d!
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JAR. VRCHLICKY
Pozdrav Josefu Štolbovi

U^ J.ni .'!. máje líMMj.

Uo tesku íší, v družný kvas
se ozval náhle písný hlas.

do ucha zasyel Ti /íkrátka

:

Šedesátka I

Jak s jablon bj' kvt se schvl
tak snhu vloek tiše sjel,

v Tvj erný vlas, tam poutkvl,
ba, veselá to k písni není látka

ta šedesátka I

Vždy humor meis a ten Té nes
lip než sám Pegas do nebes,

a letí bounj z láhve zátka!

Šedesátka
aí padne sní! — Však byl to rej,

v smích všem se siil obliej

a za vším stál Tys, arodj
vždy k žertu maje otevená vrátka.

Nu, šedesátka!

Le konec eí, protest.
Chy zmužile tu nevstu;
Co platná^ s ní te každá hádka ?

Šedesátka
zde jest a buší na dvee,
jen jdi, ji otev v dve,
u Vás vždy dobré veee
a veselost, humoru všeho matka.

Co šedesátka ?

Co s ní, když jednou tady jest?

Však Tebou dá se v kolo vést

a tverylka s ní bude hladká

!

Šedesátka!
ím svžest vdechls v malátnost,
kam Tebou smích vpád, rajský host,

je Tob k budoucnosti most
a nám divákm chvilka sladká. —

Žij šedesátka!

DR. R. J. KRONBAUER:
v

Nkolik dodatk k pamtem dr. Josefa Štolby.

UDr. Josef Štolba asto
a rád zajíždí do Prahy.
Jednou ho sem piláká
premiéra v Národním
divadle, jindy schze
v Akademii, velmi a-
sto revisorská funkce
jeho v Nakladatelském
Družstvu Máje. Dr.

Štolba je milým a vítaným spoleníkem —
dovede vypravovat tak poutav, že v tomto
smru nemá hned tak soka.

Svoje vzpomínky shrnul ve knihu, která

bude jednou z nejzajímavjších memoirových
publikací. etl jsem ji s nejvtším zájmem a

tu jsem pozoroval, že pan dr. Štolba leccos,

co nám kdysi vypravovával, do svých pamtí
nezaadil.

Mam za to. že budou tyto moje dopliky.

které jsem bhem let nasbíral, od nesetných
tená Štolbových pijaty s povdkem.

Roztomilou episodkou ze života štolbova

jsou jeho vzpomínky na V. K. Klicperu. Vy-
nasnažím se, abych je reprodukoval tak, jak

jsme je vyslechli, když nám dr. Štolba za
našeho pobytu v Pardubicích r. 1902 líil

svoje dojmy, jež zažil v Klicperov pracovn
na Karlov námstí.

Mým spolužákem na akademickém gym-
nasiu — vypravoval dr. Štolba — byl r. 1857

syn Klicperv Ivan. Klicpera byl v tu dobu
již na pensi a od Ivana jsme asto slýchali,

že otec jeho velmi mnoho píše. Jednou vyzval

Ivan mne a našeho spolužáka Jaromíra ela-
kovského, abychom šlí s ním do jeho bj'tu.

Uvedl nás do pokoje svého otce, jenž ve
chvíli, kdy jsme vstoupili, sedl u stolu ve

vysoké faustovské lenošce a piln psal.

Z poátku jsme se chovali velice slušn.

Uvelebili jsrne se do koutka a vypravovali

jsme si šeptem o vcech, které nás zajímaly.
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Klicpera nám vbec nevnoval pražádné
pozornosti.

Snad ani nevdl, že jsme v jeho pracovn.
V první chvíli jsme si ho zvdav prohlíželi.

Pamatuji se, že Klicpera nkolikráte v psaní

ustal, podepel hlavu o lenoch, zadíval se

nkam ke stropu, pak zase se sklonil k pa-

píru a piln pracoval.

Zatím jsme se v novém okolí trochu okou-

kali, zapomnli jsme na Klicperu, živ jsme se

bavili a na konec jsme se pohaštcHli. Na mi-

lého arcímistra eské veselohry jsme už ani

nevzdechli a ádili jsme v jeho pracovn tak,

jako bychom byli nkde na hradbách.

V tom otevely se dvée a vstoupila matka
Ivanova, paní Nynka Klicperová.

• Zatrapení hoši,* spustila na nás hodn
zhurta . . »co pak myslíte, že jste na rynku ?

Nevíš jak se máš chovat, když tatínek píše?«

obrátila se na Ivana.

Ztichli jsme a chvilku jsme dali pokoj.

Klicpera se ani neohlédl a pracoval piln
dále. Ale zakroení paní Nynky na dlouho

nepsobilo.
Za njakou chvíli hlomozili jsme zase a paní

Klicperová pišla na nás ješt asi dvakráte.

Konené si Klicpera povšiml, že se v jeho

pracovn nco dje.
Obrátil se, podíval se na nás, otoil lenošku

a poznav mne, pousmál se, zavolal mne
k sob a živ se vyptával, co dlají moji ro-

diové. Klicpera znal se s nimi výborn
z Hradce Králové z dob, kdy tam byl gym-
nasijním profesorem.

Od té doby docházeli jsme ke Klicperovm
velice asto.

První divadelní knihy, jež jsem etl, byly

od Klicpery. Nosil nám je do školy jeho

syn Ivan. Nedovedu ani povdt, jak šly knihy
ty na draku a jak jsme dychtiv ekali, až

spolužák, jenž je prav ml doma, knihy vrátí,

yeselohry >Divotvorný klobouk«, »Rohovín
tverrohý* a •Hadrian z ímsu* jsem peetl
takka v jednom dechu ve škole. Co jsem se

milých, zlatých tchto knížek naschovával ped
Argusovým okem profesora, jenž pozoroval,

že pod škamnou nco kutím a jenž pásl po
píležitosti, aby mne pi tení dopadl.

Když jsem poprvé s Ivanem pišel ke Klic-

perovm, myslím, že jsem pramálo se staral

o to, v jakém smru vyniká jeho otec. Ale

ponenáhlu zaalo mn ve hlav svítati a já

pohlížel na vysokou jeho postavu a na mílou
šedou jeho hlavu s docela jinými pocity.

Ivan asto leccos zajímavého vypravoval
o svém otci a když jsme potom zaali ísti jeho

knihy, vstupovali jsme do pracovny starého pána
jako do njaké svatyn. Pak už se nepihodilo
ani jednou, aby na nás paní Nynka Klicpe-

rová pišla a vyhrožovala nám. že nám ukáže
kde nechal tesa díru.

Pozdji vyznamenával nás Klicpera zvláštní

pozornosti. asto a asto se stávalo, že se

k nám obrátil, vzal do ruky rukopis a etl:
• Hoši . . dejte pozor . . nco vám petu !«

Nevdli jsme, co Klicpera píše, ale poslou-

chali jsme s jakousi instinktivní pietou.

Jednou, když Klicperu jsme v pracovn
nezastihli, pistoupili jsme k psacímu stolu a

prohlíželi jeho rukopis. Pamatuji se, že Klic-

pera psal '.Sobslava, knize eské«. Kus byl,

jak jsem se ovšem mnohem pozdji dovdl,
napsán již roku 1824. V dob, kdy jsem
ho poznal, Klicpera dílo pepracovával. Rok
na to dáván byl ».Sobslav, kníže eské* na
Novomstském divadle.

Stojím nad rukopisem a zvdav prohlížím

lístek za lístkem.

V tom vstoupí Klicpera a zvolá:

»I ty všeteníku . . co pak to tam robíš? . .«

Rukopis vypadl mn leknutím z ruky . . .

O tom, jak Štolba se svými spolužáky vy-

dával asopisy »Lýra« a »Pehled« — prvním
redaktorem a opisovatelem asopisu zárovefi

byl Jaromír elakovský — a jak nemilosrdným
posuzovatelem prací v asopisech uveejnných
byl Ivan Klicpera, zmiuje se podrobn ve
svých pamtech. tenái dotou se v nich

o tom, jak to pišlo, že se stal Štolba drama-
tickým spisovatelem a jaké osudy potkaly

první jeho dramatické práce. Jsou to kapitoly

svrchovan zajímavé, jež budou jednou hle-

dány kulturními historiky.

Vsunuji do etzu pamtí .Štolbových malou
vzpomínku na Frantjška Kolára.

.Štolba bydlil v erné ulici v dom zná-

mého Pražského mšana p. Prettnera, ddeka
spisovatele -M. .A. Šimáka. Naproti v dom
u Myslík zstával Fr. Kolár.

Po jeho smrtí vypravoval nám dr. J. Štolba

o svých stycích s Kolárem toto

:

»Byl to neúmorn pilný muž. Vidl jsem
do jeho bytu jako z pízemí na jevišt. J\olár

pracoval od božího rána do veera. asn
ráno vídal jsem ho již sedt u okna. Ml ped
sebou rýsovací prkno, na nm napnutý papír

a pracoval mnohdy nepetržit ti i tyi ho-

diny. Snadno jsem poznal, co robil. asto a

asto otoil prkno tak, že jsem docela jasn
rozeznal obrázky pro Humoristické Listy.

Byly dny, kdy Kolár kreslil velice roztržit.

Chvilku se vnoval kresb — najednou sáhl

po rukopisném sešitku, peetl nkolik stránek,

povstal, chodil po pokoji a najednou jsem ho

slyšel deklamovat roli. Pak se oblékl s neo-

byejnou rychlostí, odbhl do divadla na

zkoušku a když se vrátil, chvatn nco po-

jedl a už zase sedl nad rýsovacím prknem.

Míval tak naspch, že neml ani tolik asu.
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aby si doutník zapálil. asto a asto jsem ho
vidl, jak jednou rukou kreslil a druhou rukou
pojídal pokrm.
Když se potom provozoval mj kousek

»A pece*, ml Fr. Kolár režii a tu jsem te-

prve poznal, jak mn byl malomluvný a dost
nepístupný umlec vele naklonn.

Ped svým odchodem z Prahy — byl jsem
vychovatelem v rodin hrabte Albrechta Kau-
nice . . napsal jsem veselohru ^Zapovzené
ovoce«, kterou jsem zadal divadlu Byl jsem
s rodinou Kaunicovou ve .Slavkov na Mo-
rav, když jsem byl mile pekvapen dopisem
Jiího Bittnera, jenž mn psal, že se mu 'Za-
povzené ovoce* velice líbí a že si kus vybral
ku svojí benelici.

Cho Albrechta hrabte Kaunice, hrabnka
Eliška, byla dámou vzácné ušlechtilosti. Když
slavila se tyicetiletá památka prvního ped-
stavení v Prozatímním divadle, uveejnny
zajímavé vzpomínky dr. Fr. L. Riegra, jenž
zmínil se také o hrabnce Elišce Kaunicové.
Bylo slavnostní zahajovací pedstavení v Ná-
rodním divadle a tu naklonila se hrabnka
k dru Riegrovi a ekla:
»Vte, pane doktore, že se stydím. Zde se

uskutenilo nco tak krásného, a my (t. j.

eská šlechta) niím jsme k tomu nepispli.*

Byla to pravá eská šlechtina. Uvedu na
doklad toho nkolik jejích projevij

Když byl Zítkv projekt Národního divadla

hotov, dal výbor pro zbudování Národního
divadla význanjší pohledy
fotografovat a sestavil z nich
pknou, pamtihodnou knihu.

Bylo vysloveno pání, aby
publikace byla zaslána všem
šlechticm, od nichž oeká-
ván živý zájem pro tento

velkolepý podnik

Dr. Julius Grégr psal mn
tenkráte, abych jeden exem-
plá odevzdal pani hrabnce
Kaunicové.

Hrabnka knihu pijala s

velikou radostí a prohlížela

ji s neobyejným zájmem.
Mohu potvrditi slova dr. Rie-

gra . . Hrabnka tenkráte pro-

nesla nco podobného, co
po dlouhých letech pipama-
toval dr. Rieger.

Když jsem se jí pedstavil
jako vychovatel Viléma hra-

bte Kaunice, ekla:
»Zde vám odevzdávám va-

šeho svence— prosím, aby-

ste mn z nho vychoval
pravého eského kavalíra.* j. štoioa r. 1876.

Na svj pobyt v paláci v Panské ulici asto
a rád vzpomínám. Pátelé moji picházeli na
literární besídky. Pišel také Julius Zeyer,
kterého jsem v tu dobu poznal.
Hrabnka Kaunicová zajímala se o literární

moje styky až pekvapující mrou. Když jsme
se jednou rozhovoili o divadle . . hrabnka
chodila do divadla velmi asto . . napadlo jí,

že by se mohla komtessa Marica uit dekla-
maci. Ptala se, které eské herece by mla
svou dceru sviti.

Doporuil jsem jí paní Otylii .Sklenáovou-
Malou a již druhého dne byla umlkyn v pa-
láci, domluvila se s hrabnkou a s vyuová-
ním zapoato ješt téhož dne.

Není konen bezvýznamná ani tato epi-

sodika. Býval jsem obas zván na soirée
v palácích pražských. Když jsem dostal první
pozvání, odebral jsem se ku hrabnce a žádal
jsem ji, aby s mým chovancem na dýchánek
šel nkdo jiný . . já že bych rád zstal doma.

Pro pak, pane .Štolbo , . nechápu, pro?* . .

podivila se hrabnka.
Musil jsem s pravdou ven

:

».Mám jenom amaru . . ,< ekl jsem . .

»a obávám se, že bych mohl vyvolati njakou
nevli.*
Hrabnka se tenkráte srden rezesmála.
•Tak jenom pijte v amae.«
Moje tušení bylo zcela správné. Zpsobil

jsem svým úborem v salonech znaný roz-

ruch ... ale i ti. kdo se nad tím z poátku
pozastavovali, pivykli mojí
amae a bylo po nevli.
V íjnu roku 1872 vzdal

jsem se vychovatelského úa-
du a doporuil za svého ná-

stupce Sobiku, pozdjšího
editele akademického gym-
nasia. Pustil jsem se do
studia práv a šastn jsem
obstál pi druhém rigorosu.

Oddychl jsem si a njaký
as jsem si hovl. Jednou
etl jsem v •Politik« inserát

tohoto znní:

>Reisebegleiter nach Ame-
rika gesucht. Franzosisch er-

wúnscht — englisch noth-

\vendig.'<

Zamyslil jsem se a pravím
ku své matce:

» Kdybych se tak mohl dostat

do té Ameriky . . tady by byla

k tomu krásná píležitost.*

Veer pišel k nám na
návštvu ženich mé sestry

Vitásek, jenž byl tajemní-

kem hrabnky Desfoursové.

521



ÍSLO 33. M Á J RONÍK IV.

Zanu zase o tom inserátu a zatoužím po
lákavém cestovním dobrodružství.

>\''íš-li pak,« praví Vitásek, >od koho ten

inserát je?«

Kdybych to vdl, « odpovím . . . >na mou
duši, hned bych se k tomu lovku rozbhl.

«

•Povím ti to . . je to náš mladý pán, hrab
.\rthur Desfours-Walderode.-

»Pro pána krále, vykiknu . . »promluv
s ním . . doporu m ... do nejdelší smrti

budu ti za to vden.-
»S radostí . . . hrab t ostatn zná . . .

možná, že se mu budeš zamlouvat.*
' Tetí den na to dostal jsem od hrabte lístek

s vyzváním, abych ho navštívil.

Hrab mne roztomile pivítal, pinesl mapy . .

komorník postavil ped nás ohromný globus
a za pl hodiny jsme mli projekt cesty, jež

trvala plných osm msíc, smluvený.

Když jsme se rozcházeli, stiskl mn hrab
ruku a poznamenal

:

».-\ te vám eknu, pro jsem se rozhodl
pro vás. Doufám, že získám si tímto zp-
sobem o eskou literaturu jakousi zásluhu...
Tším se na cestu, ale ješt více tším se na
chvíle, až budu ísti vaše cestopisné kapitoly.*

Zaátkem dubna 1873 jsme se domluvili...
za týden na to už jsme byli na cest. Kde
jsme všude byli, nejlíp povídají moje knihy
»Za oceánem* nazvané. »\' západní Indii« je

první díl »V Me.\iku« druhý a »V Severní
Americe tetí. Dalším ovocem tchto cest

byly moje "Americké povídky*. Pochopitelno,
pro jsem »Za oceánem* vnoval hrabti.

Vrátili jsme se a hned po mé promoci pro-
jektovali jsme druhou cestu. Tentokráte jsme
se pipravovali na ni mnohem dkladnji.
Hodiny prosedli jsme spolu nad cestovním
plánem, jehož hlavními body byla Persie —
Pední a Zadní Indie — pak Japonsko a ína.
Závreným odstavcem programu byla cesta

v kibitkách pes Sibi.

Poítali jsme. jak dlouho budeme v cizin
a zjistili jsme, že nás Evropa plná dv léta

neuvidí.

Zstala mi na tento projekt jenom památka
v podob dkladného cestovního programu,
na který se asto a asto s povzdechem za-
dívám.
Vše bylo pipraveno — vše ujednáno —

vše smluveno . . . jenom z Prahy vyrazit. Bylo
stanoveno datum . tinanní rozpotj- zrevi-

dovány — pipraveny peníze, zavazadla, na-
koupeno množství knih, cestovních poteb,
map, zaopatena píruní lékárnika, dali jsme
se ješt na památku fotografovat . . . vždy
nebylo vyloueno, že se už ne\rátíme . . .

s mnohými známými jsme se už rozlouili . .

.

ale na cestu jsme se nevydali.

Zamiloval jsem se — pvaby Persie, Indie,

íny a Japonska pestaly mne lákat.

Oženil jsem se a místo do Persie putoval

jsem jako koncipient k advokátu dru Hau-
schildovi, kde jsem ml tolik práce, že jsem
na svoje turistické choutky brzy docela za-

pomnl.
S cestováním byl konec . . zstala však

mn druhá moje váše, divadlo, kterému jsem
osudem vbíhal mimodk do tenat. Netroufám
si z toho nic dedukovat, že jsem jako hošík

pozoroval Klicperu, když kusy psal ... ale

první pas, která byla na mne náhodou nebo
ízením božím nalíena, íhala na mne v do-

bách, kdy jsem pilnul k Ivanu Klicperovi,

jenž zásoboval mne divadelními kusy. Když
pak jsem uvažoval o tom, ím vlastn budu,
rozhodl jsem se pro notáství a zase zvláštním

ízením osudu dostal jsem se do kanceláe
notáe doktora Strakatého, jenž byl pedsedou
divadelního družstva.

Roku 1880 usadil jsem se jako notá v Ne-

chanicích.

Divadelní moje innost spisovatelská pi-

pravila mn mnoho hokých chvil. \'ylíil

jsem to již a každý pochopí, že mla i moje
rodina na tom veliký zájem, abych již dra-

matickému spisování dal vale.

Slavnostn jsem se zaekl, že divadelních

kus psát již nebudu, a svojí žen jsem do-

konce slíbil, že divadelní musa mne již ve

svou náru nezláká.

Ve "Vzpomínkách tí divadelních nadšenc*
(prémie Máje na r 1902) vypravuje Štolba

o tom, co zakusil k vli svojí frašce »Krejí
a švec«, která byla poctna ti'etí cenou — tí

dukát (r. J869). Zajímavou vzpomínku za-

konil dr. Štolba touto poznámkou:

»Ale radost má z dramatického tvoení
byla — aspo na njaký as — tatam, nebo
jsem bj'l rázem poznal divadelní život, zba-

vený všeho pozlátka, holý, nahý. poznal jsem,

že poskytuje sice nkdy okamžiky stkvlé,

ale že pece jen každý jest k politování, kdo
ocitl se na divadelních prknech, z nichž
n e n í v í c e n á \ r a t u . . .

Plných osm rok dostál jsem — vypravuje

pan dr. Štolba — svému slibu. Žil jsem
klidný, šastný život. asto a asto dojíždli

k nám milí pátelé do Nechanic. Býval astým
hostem naším Chittusi, jenž se v Nechanicích

poprvé zamiloval, pak Vojta Náprstek, Julius

Zeyer, Jaroslav Vrchlický, .Alois Jirásek, Eduard
Jelínek, cestovatelé dr. Holub a Koenský, lima-

nuel Miiovský, dr. Pippich, dr. Ladislav Quis,

dr. y. ezníek, Pavel .Albieii a jiní.

Ale divadlu jsem neunikl . . slavné sliby

jsem zrušil. Bylo mn zkrátka osudem ureno
abych kalich hokosti vypil až na dno.
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Na svou omluvu povím, jak se stalo, že

jsem se dopustil takové neslýchané vrolom-
nosti.

.Malá íka, tekoucí kolem Nechanic, pso-
bila v dob jarní a podzimní veliké škody na
lukách. Sousedé, kteí byli tmito rozmary
poouchlého toku nejvíce zkracováni, usnesli

se, že uiní ádni tomu konec. Zízeno
»Vodní družstvo* a došlo ke schzi, která pi-

vodila ná\ rat mj ku dramatickému spisování.

Valné schzi pedsedal hrabe Jan Harrach.

který, zaujat prbhem debaty, nepovšiml si,

že se marn hlásí o slovo pantáta, na nmž
bylo vidt, že má nco na srdci a že by rád

cosi povdl.
Upozorujeme pedsedu, že pantáta je už

netrplivý a že si stžuje, že mu pan pre-

sident nevnuje pražádné pozornosti.

»Tak co si pejete?" . . ptá se pantáty
hrab Harrach . . »udluji vám slovo . . .«

• Prosím, « povídá pantáta . . . »já bych rád,

aby do toho pišla také moje louka."

»Pihlaste se jen u pana jednatele, a louka
tam bude,« odpoví hrab.

• Prosím, osvícenosti . . já už jsem se hlásil

nkolikrát ... ale byl jsem vždycky od-

mrštn.*
>Pane jednateli, « obrací se hrab k funk-

cionái 'Vodního družstva* — >jak je to

možné? Pro pak jste toho pána odmrštili ?«

>'l"o je tžká vc,« omlouvá se jednatel . . .

»jeho louka leží mimo regulaní obvod . . .

je dobrou plhodinku cesty od nho vzdá-
lená . . .<t

Všichni vypukli v nehorázný smích.
Mil}^ pantáta však nepišel do rozpak.
»A to by tak scházelo I« hájil se . . . >tak

proto, že moje louka je kapánek dál, nebude
se regulovat! A to bjxh se na to podíval!*

»Ale to nejde,* chlácholí ho pedseda . . .

•pece pochopíte, milý pane, že možno regu-

lovat jen ty loukj, které jsou na ece.«
Pantáta poád ješt nechápal, že žádá nco

naprosto nemožného.
"•Tak já mám být vylouen z toho jenom

proto, ponvadž jsem kousínek dál ?*

»Dejte si ji tedy regulovat* — radí ped-
seda.

»Nu . . práv . . práv, to já chci . . proto jsem
se pihlásil o slovo . .< praví radostn pantáta,

jenž byl toho mínni, že se vše obrací k lep-

šímu.

>Nu, ano . . .,« dokládá hrab Harrach . .

»ovšem, že na svoje vlastní útraty.*

»Táák? ... a to je pkný poádek! To je

mn istá spravadlnost ! . . Všichni to budou
mít na pl zadarmo a já si to mám zaplatiti

sám ze svého .. a to ... a prosím . . to ne-

mže být .
.«

Sleduju scénu se živým zájmem a když
pantáta octl se za všeobecné veselosti v nej-

trapnjších rozpacích . . . pipomínal mn v tu

chvíli našeho Mošnu tak živ, že jsem se ne-

ubránil srdenému smíchu.

»To by byla figurka do veselohry* — na-

padlo mn a už jsem byl v zaarovaném
kruhu.

Pantátova postavika, jeho malomocné pro-

testování, komický úžas, na konec jeho skles-

lost . . to vše nešlo mn z hlavy a já chtj
nechtj zaal jsem si kolem figurky rozesta-

vovat nové a nové postavy a než jsem se

nadal, ml jsem v hlav celou osnovu »Vod-

ního družstva*.

Chodil jsem s tím jako híšník se svým
nekalj^m plánem.
Nikomu jsem se ani slovem o tom nezmí-

nil, že píši divadelní kus, že píši veselohru.

Když jsem ji konen dopsal, chtl jsem ji

potaji poslat o Prahy. Vše bylo již pipra-

veno a rukopis byl v obálce . . adresa na-

psána . . jen to poslat na poštu.

A!e v tom jsem si vzpomnl na svou ženu.

Dlouho jsem uvažoval, ale konen jsem se

kajícn piznal k tomu, co jsem provedl.

Moje žena spráskla ruce nad hlavou a zvo-

lala:

• Ježíš Maria . . . ty's mi dal . .
!«

Jak to dopadlo v Praze s >.Vodním druž-

stvem*, je známo. Pak už to šlo zase jako

po kolovrátku. Napsal jsem potom ješt v Ne-

chanicích kusy: »A11 right« — •Závt* —
"Kivé cesty* a »>Malomstské diplomaty.*

Z Neciianic pomohlo mn »Vodní družstvo*

do Pardubic. Jak, o tom vypravuji ve svých

Pamtech*.
V Pardubicích žije dr. Josef Štolba již pat-

náct rok. Napsal tu iadu kus — »Penize«

— »Mezi umlci- — •Zlodj- — »Na letním

byt* — »Moskou pannuj' a »Její systém.*

Nejnovjší literární prací Štolbovou jsou jeho

• Pamti*, k nimž jist ješt píroste hojnost

kapitol.

Šedesátka ho nikterak neoslabila — naopak,

zdá se, že Štolba teprve nyní zane pracovat

s novým zápalem a zdvojeným úsilím, aby
si k novému, dalšímu jubileu pichystal —
nové pamti.
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Štolby v Pardubicích.

joitám se, že pardubický notá pan dr.

Josef Štolba slaví poátkem kvtna še-

desáté narozeniny. irou náhodou se stalo,

že jsem poznal jeho rozkošný útulek, jeho

rodinné zátiší i pracovnu a mám za to, že

nepohrdnete mým drobným nártkem, v nmž
líím svoje dojmy, jež jsem zažil v obydlí

populárního našeho dramatického spisovatele.

V naší advokátní kancelái^i pracovalo se na

veliké smlouv a bylo nutno, domluviti se

s. pardubickým panem notáem o nkterých podrob-

nostech, jež nebylo možno objasniti korrespondencí.

Byl jsem poven úkolem, abych pana notáe na-

vštívil v Pardubicích.

Bylo to práv v dob, kdy pan dr. .Štolba byl

zavalen pípravnými pracemi výstavními (r. 1903).

Byl pedsedou výstavního výboru a práce ml tolik,

že nevdl, kde mu hlava stojí. Pijel jsem do

Pardubic ranním rychlíkem a na nádraží jsem se

dovdl, že pana pedsedu zastihnu na výstavišti.

Našel jsem ho v obrazárn, Mli tenkráte njaké

trampoty s malíi. Pan notá stál práv mezi bed-

nami, jež dlníci^otevírali, a prohlížel obrazy za-

slané do výsta- «"
vy, která, jak

známo, radí se

svým skvlým
úspchem k nej-

významnjším
krajinským vý-

stavám.

Nemohu íci,

že bych byl panu

pedsedovi pi-

šel práv vhod.

Dvacet lidí ho

obklopovalo a

každý ml n-
jakou žádost.

Cekám chvíli,

bavím se zají-

mavým diva-

dlem, ekám už

plnou hodinku j. štolba ve

a pozoruji, že bych se svou trplivostí nepo-

chodil. Nic naplat . . bylo nezbytno upozornit

na neodkladnost mého pardubického poslání.

Pan dr. Štolba nevdl, komu dív odpo-

vdít, koho dív vyslechnout. Pedstavím se

a poprosím o malou pozornost. Vidl jsem,

že je krajn rozechvn a proto jsem byl tím

víc pekvapen roztomilou jeho vlídnosti. Stoji

na ohromné bedn, v ruce drží balík papír,
tužkou cosi poznamenává a pi tom se snaží,

aby vyposlechl, co mu sdluji . . Se všech

s'.ran na nho volají, se všech stran se

k nmu hrnou lidé s bezodkladnými záležitostmi.

Pohladil si v rozpacích svj krásný plnovous, po-

díval se na mne, chvilku se zamyslil, pak seskoil

s bedny a ekl:

»Tohle nemžeme vyizovat na výstavišti . . rate

.se mnou do mého bytu . . jinde sotva bychom
spolu mohli klidn a nerušené pohovoiti. Musíme
tajupln zmizet . . jinak byste si sem byl vyjel

nadarmo.

«

Pan notá promluvil nkolik slov s výstavním

funkcionáem a za chvilku ubírali jsme se z výsta-

višt. Ješt chvilku se mn zdálo, jakoby byl du-

chem tam, kde ho práv bylo tolik zapotebí. Ale

dlouho to ne-

trvalo a v panu
pedsedovi na-

byl vrchu notá,

byste sledující

moje výklady.

Za hodinku

byla vc dkla-

dn probrána a

uspokojiv vy-

ízena.

Byl jsem ho-

tov se svým po-

sláním, podko-
val jsem panu

notái za jeho

roztomilou o-

chotu a porouel

jsem se. Ped-
stavte si však

své pracovn. moje velké, milé
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pekvapeni, když mne pan dr. Štolba požádal,

abych byl jeho hostem. Uvedl mne do roztomilého

salonku, pedstavil mne svoji vlídné, néžné choti

a volné této chvilky použil k tomu, aby vyídil

nkolik petent, kteí se za nim táhli jako jeho stín.

Ješt jsem se nemohl kolem sebe ani poádn
rozhlédnouti. Když jsem vchá^e', povšiml jsem si,

že pan notá bydli sám v hezounkém píjemném

znatelném takka detailu . a pece jenom den co

den putuji od jednoho obrázku ke druhému, pro-

hhžím jeden za druhým, dnes posadím se ped
Maroldovým mistrovským kouskem, na nmž zná-

zornil figurku z mého »Vodního družstva*, jindy

zadívám se na Josefa Mánesa a nejradji prodlévám
ped drobnými krajinkami Chittussiho, kterých bych
nedal z rukou za žádnou cenu. Jsou z dob, kdy

V zahrad u Štolb v Pardubicích.

dom, o nmž jist mže jako Anglian ici : 'mj
dm je moji baštou*. Pobyli jsme krátký okamžik
v jídeln, již podobné jsem ješt ve svém živobytí

nespatil. Piznái^ám se, že jsem vydatnému poho-
štni vzdal pranepatrnou poctu. Nesedl jsem vlastn
v jídeln . . octl jsem se v pravé obrazárn. Všechny
stny od stropu až k pípustné hloubce pokryty
jsou cennými a krásnými originály.

»To je moje jediná radost* — ekl pan notár

a oi jeho se pi tom živ zaleskly — »nový ori-

ginál zpsobí mn takové potšení, že se jim kochám
jako dít hrakou. Svoje obrazy znám dkladn,
vím o každém sebe menším, na první pohled ne-

zesnulý mistr býval u nás návštvou v Nechanicích.

Tenhle západ namaloval takka mezi chzí. Byl

to západ sljnce, který lovk hned tak neuvidí.

Chitiussi zstal jako ohromen nad tím vzácným

divad em a pracoval s úžasnou rychlostí, aby mu
jásavé barvy neunikly. Tuhle je od nho portrét

mojí dcerušky, kterou ml Chittussi velice rád a

kterou asto a s nžnou láskou choval na klín.

Tady mám dva Aleše, postavy v národních krojích,

jimž rovných není mnoho po svt . . Pišel jsem

k nim zásluhou dramaturga Stroupežnického. Zmí-

nil jsem se mu, že bych rád ml nco pkného
od Mikuláše Aleše.
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»Až se s nim sejdu, eknu mul« slíbil Strou-

pežnický — ale uplynulo pl roku, minul celý

rok — a o Alešových obrazech ani památky. Na-

jednou jsem dostal objemnou zásilku. Rychle roz-

balim dkladnou embaláži a radosti jsem až vy-

kikl. To byli Alešové, po jakých jsem si netroufal

ani ve snách zatoužiti.

Každý orit;inál má svou historii. Je tu mnoho
starých mistr, které jsem získal nahodilou koupi.

Pijdou lidé, vidi ooiazy na stnách a za njaký
as upozoruji, že tam nebo onde je na prodej za-

jímavý obraz. Ví se o mojí zálib a asto pijdou

lidé s dotazem, zda bych to neb ono nekoupil.

Takovým asi zpsobem opatil jsem si chloubu

své obrazárny, tyhle roztomilé Navrátily. Bože, co

už jsem ml kupc na tyto obrázky ! Rozumi se,

že bych neprodal ani jediného, kdybych pi tom

sebe lip pochodil. Dám-li nkterý obraz na njaký
as z domu — z pravidla jenom tehdy, když po-

žádá nkterý asopis o jeho reprodukování nebo

je-li teba opravy rámu — je mn vždy, jakoby

mn tu nco scházelo. Prázdné místo vyplním pro-

zatím jiným obrazem . . ale poád visím oima na

stn a díve nemám pokoje, dokud obraz nepijde

na své staré místo. Tady je jiný mj miláek . . .

Jaroslav Všín — »Trh na kon v Adrianopoli< —
to je obraz, jenž by mohl viset v naší galerii

umní, zde je od nho menši obrázek, scéna

z Bulharska, a tuhle nejmenší kousek, ale za to

pravý skvost: »Dv rže SIovae«. Tady mám
nádherného Kniipfera — tu jsou dva pastely od

Jakuba Schikanedra, »Utopená« a »Opuštná«
tam to poznáváte . . je to ženin portrét od Schu-

ssera. Byl jsem jako v Jiíkov vidní. Celou ho-

dinu trvala naše prohlídka. Je tu zastoupen Schwaiger,

senior malí Nowopacký, jsou tu dv krásné studie

od Úprky, dva Piepenhagenové, nkolik obrazv
od Karla a Adolfa Liebscher, nedokonená, ale

velice pkná studie od Havránka, dále obrazy od

mladších, jako Radimského, Kavana (celá kolekce),

Špilara, Langera, Ullmanna, roztomilá náladová

partie starolabská od Ferd. Engelmiillera a celá

ada jiných a jiných dl.

O každém originálu jsem se dovdl, jak k nmu
pan notá pišel. Všechny obrazy koupil ze

svých honorá — — k tomu mu dopomohlo
• Vodní družstvo*, k onomu veselohra »Na letním

byt* a tak vlastn každý obrázek je i v tom

smru pro majitele zajímavou upomínkou.

Jdeme od obrazu k obrazu —
• z jídelny do sa-

lonu, odtud do pokoje, ureného pro hosty, a všude

obraz vedle obrazu. A co vedle toho jiných umle-
ckých pedmtv a drobnstek, co upomínek z cest

a co památek na styky s literáty, kteí asto bývají

milými a vítanými hosty u Štolb v Pardubicích.

V jednom rohu hoí svtlo v krásné, jako krajka

jemn pracované benátské svítiln. Je to koutek

mrtvých. Jsou tu podobizny z píbuzenstva pán
notáova, tklivé upomínky na n, fotogratie literátv

a umlc, jejich dopisy, knihy s dedikacemi, drobné

skizzy, obrázky i skulptury, uschlé kytice i dárky,

jež poslali ti, kdo dávno a dávno tli pod zemí.

Svj náhrobeek má tu Štolbv starý pítel, Julius

Zeyer, s nímž poznal se již v dobách, kdy býval

pan notá vychovatelem v rodin hrabat Kaunic,
jsou tu podobizny a dopisy Ivana Klicpery, korre-

spondence Emanuela Bozdcha, Ladislava Stroupež-

nického, Chittussiho — každý tu má svj oltáick,

o který peuje pani notáova s pravou a tklivou

pietou.

Pecházíme na druhou stranu a ocitáme se v bo-

haté knihovn pán notáov, jež je zárove pra-

covnou jeho. Knihovna je znamenitá. Je tu bohat
zastoupena naše literatura z minulého století. etné
publikace ze starších dob jsou zajímavý autorskými

dedikacemi. Byly vnovány otci dr. Štolby v dobách,

kdy byl úedníkem místodržitelského archivu. Býval

badatelm ve starých památkách rukopisných velice

ochotným rádcem, a za to odvdovali se mu v-
nováním svých dl, do nichž vpisovali srdená

a upímná vnování. V té dob pracoval pan notár

již na svých »Pamtech«, k nimž sbíral materiál.

Vidl jsem v knihovn celý archiv asopis, brožur,

uinnou pyramidu vzorn seadnych dopisv od

nejrznjších osob, z vtšího dílu od literát, no-

vináv a umlc, s nimiž dr. Štolba žil v pátel-

ských stycích a piln si s nimi dopisoval.

»Dá-li Bh zdraví, « ekl tenkráte pan dr. .Štolba . .

• budu s poádáním tohoto materiálu ve dvou —
tech letech hotov a pak se hned dám do psaní.«

Kde vzal dr. Štolba k práci té as . . ví sám
Bh. Dnes už je první sešit jeho » Pamtí* vydán

a nebude to dlouho trvat, bude celé dilo odevzdáno

veejnosti.

Domácnost dr. Štolby dýše milým, srdeným
pvabem. Nezapomenu nikdy na krásné chvíle, jež

jsem tu prožil.

Nemohu na konec nezmíniti se ješt o jedné

zálib .Štolbov. Je náruživým zahradníkem a každou

svou volnou chvilku trávi ve své arokrásné za-

hrádce, jež mn pipadala jako pravý pohádkový

kouteek.

Štolbovi žijí vlastn po celý rok, v zim v lét,

v zahrádce.

Zaídili si to tak, že jsou od ní oddleni jenom

sklennou pehradou. Jídelna vybíhá totiž prostran-

ným výstupkem do zahrady. Zde scházívají se

pardubické dámy, lenové dobroinného spolku

Sv. Ludmila* a pracují nkolik hodin pro ty, kdož

podpory nejvíce mají zapotebí.

Zapomnl jsem na Prahu— zapomnl jsem na svoje

povinnosti. A když konen uhodila hodina mého
odchodu, nerad louil jsem se se zátiším pán
notáovým, jež bylo a kéž je i na dále nepoítanou

ješt adu let spolehlivou baštou jeho, kam nedo-

lehne všední a pustá vava a kam nadarmo se

pokoušejí vniknout nkdy až krut bezohledné ná-

razy a nájezdy jeji. 3i'C. Eduard Giillling.

I

1
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Z ESKÉHO ŽIVOTA.

-•- Karel Liebscher, populární eský krajiná,

zemel náhle dne '2o. dubna ve vku 54 let. Za

svého života nedokal se milý a skromný tento

umlec ani stínu toho uznání, jehož si plným prá-

vem zasluhoval. Pezírala se jeho svdomitá illus-

trátorská innost, ve které jsou ukázky kabinetního

umni. (Utovy »echy« a Simákovy »Hrady a

zámky« tvoí takka alba jeho krajináských dl.

Spolen se svým bratrem .\dolfem vytvoil na

jubilejní výstav r. 1881 diorama » Hájení Karlova

mostu proti Švédm,* jež stalo se populárním po

celých echách. V umlecké tvorb jeho zraila

se jemná, mkká duše, kteiá tžce nesla zakiknuti,

jež mlo osudnou chybu, že generalisovalo celou

Liebscherovu umleckou innost. —o—

— >Julius Caesar« v novém J. V. Sládkov

pekladu a v nové scénické úprav oekáván s ja-

kýmsi napjetim. Obecenstvo bylo zvdavo, v jakém

smru ohlásí se úinky ruských pohostinských her.

To ovšem bylo trochu pedasné — pravda, leckde

možno nco napodobit, podle vzoru doplnit, ale

bylo by konen i nespravedlivo požadovat od naší

inohry tak náhlý perod. Rusové jist pokraovali

ve studiu celých generací, jinak by jist umlecké
výkony jednotlivc zanikly ústupem tch kterých

interpret s jevišt. A tomu jist tak není — ruské

mimické umní má dozajista tak hluboké koeny
jako ruská literatura.

Bylo všeobecn poukazováno na jednu výbornou

vlastnost ruských herc. Hra jejich dovedla uiniti

neviditelné viditelným. Mívali jsme také v adách
našich herc takového mistra. Jen si vzpomete
na Jiího Bittnera v Noe nebo ve Schnitzlerov

• Milkování*. Slova takka nepromluvil a pece jak

hluboký dojem u nás vznítil svou hrou, svým
mlením! Tohoto vnoení do role, tchto drob-

ných, s autorovou tvoivostí takka kongenialních

gloss bylo pi pedstavení >Julia

Caesara« velice poskrovnu.

Za to jsou pozoruhodný po-

kroky ve scénování a v ovládání

mass. Je vidt, že byla doba d-
kladn prostudována. Napadlo jist

každému, že pi porad senátor

zasedali zapisovatelé. Novinka,

kterou zavedl práv Julius Caesar.

Píchod Caesarv v prvním jednání

byl effektn pipraven a ovani

projevy mly ráz spontánosti. Nad

celým tumultem jakoby se vzná-

šela kdesi v oblacích kulis regi-

sseurská taktovka. Ale nco nám
pi tom pece jenom vadilo. Caesa-

rv slavný vstup dál se kivolaký-

mi, tsnými prostory. Velký výjev

ml zkrátka liliputánské pozadí.

Tragedie vrcholí ve scén kolem

Redakce Paleka 1872.

tribuny. Mrtvé prostranství za ní svou prázdnotou

rušilo velice nelib. Prospekt je velice dekorativní, ale

ml by býti figuráln oživen. Sloupy by mly býti více

zapevnny, aby se neklátily jako ttiny. íman
bylo trochu poídku. Hlouek ml povážlivé lysiny.

Hlavní scéna byla však znamenit pipravena. Oba

eníci, pp. Vávra (Brutus) i Vojan (Marcus

Antonius) mli pkný úspch. Pedstaviteli Caesarova

prozíravého chvaloeníka mly by se popáti mezi-

hrami davu volné chvilky k vydechnutí a k naer-

Irir'-^'--^ 'rCt.-u-K^ v/-*->-»v'C«

Autograf J. Štolby.
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páni nových sil, by vyhnul se ochablosti orgánu.

Prapodivn psobila neprozetelnost spiklenc, kteí

zrádné svoje pikle tak hlasit vykikovali, jakoby
chtli stj co stj rachot hromu pehlušiti.

Caesar pán Stejnsberkv ml výbornou masku.
Vice majestátu ml však mil kolos ze slavného

trojhvzdi; Ale.xander, Caesar, Napoleon. Vypravuje

se dokonce, že padla volba na pana Steinsberka

proti, že znamenit vypadá — »jako duch.- Je

na tom ostatn mnoho pravdy. Tento Caesar sku-

ten zamrazil, zjevenim i tmi nkolika slovy, jež

za všeobecného napjetí promluví.

Drobné úložky pevzali tentokráte ochotn pední
naši sólisté a sólistky. Pani Laudova vybrána pro

roli Porcie patrn proto, abychom mli pedstavu
lepé Rimanky. —s—

—

G K vyobrazením. Vtšina dnešních obrázk
nepotebuje výklad, ale k podobizn tvrc »Pa-

leka" dlužno poznamenati, že trojlístek tvoí s J.

Štolbou neúnavný illustrator J. Schulz a na-

kladatel J. Otto, jehož podnikavá kídla pi >Pale-

ku< a »Laciné knihovn« pokoušela se o první

samostatný vzlet.

F. F. Samberk. Schamberger bylo ylastn
jméno otce populárního herce a dramatického spi-

sovatele. Podle nmeckého kestního listu, uloženého

v pozstalostních spisech, narodil se .Šamberk dne 2 1

.

dubna 1838 v dom . p. 730-11. v Praze. O.ec

jeho Mikuláš Schamberger byl obchodníkem s más-
lem, matka jeho Josefina provdala se za Mikuláše

jako vdova po Janu Wesselém, obuvníku v Praze.

V pozstalostním ízení, jehož nejdležitjším bodem
bylo ocenní práv autorských, fungovali jako znalci

Václav Stech a F. A. Šubert. Zajímavým dokladem
byla pi tom tato zpráva red. p. G. Schmoranze:

>Ve píin provozovacího práva k dramatickým
pracim F. F. Samberka dovoluji si oznámiti, že dle

ujednání uzaveného již bývalou správou Národního
divadla s p. F. F. Šamberkem, vyplácelo se auto-

rovi z her jeho provozovaných na jevišti Národního
divadla nkolik procent z píjmu od

^^l^",f,
až do

6°/o podle toho, jak která hra jest dlouhá. Roní
výtžek z tohoto provozovacího práva uriti jest

velmi tžko, ponvadž z celé ady prací Šamber-
kových nkteré se na jevišti Národního divadla

vbec neprovozují, a jiné jsou dávány na reper-

toire jen obas. Vzhledem k tomu pihází se sice,

že nkterý rok mohou tantiémy initi do roka

200 — 300 K, jiný rok však, když hry Šimberkovy
nepijdou na repertoire, ani krejcarj. Závisí to vše

na tom, jak který rok jest novinek, k nimž se

sahá v prvé ad, a teprve výminen se hraji

práce staré, obecenstvu již známé.

«

Z dopisu knihkupecké firmy Jaroslav Pospíšil se

dovídáme, že v prosinci roku 1894 byla uzavena
s F. V. Šamberkem smlouva, vedle které penesl

p. Šamberk na firmu eenou výkon práv autorských

ku svým dramatickým dílm v ten smysl, že firmu

oprávnil vydati postupn veškeré svoje dramatické

spisy dle toho, jak budou rozebrány.

Z dopisu toho vyjímáme:

Pan F. F. Samberk také vždy platnost této

smouvy uznával, astji se dotazoval, kdy dojde

k vydání nového svazku nebo novému vydání n-
kterého již vydaného jeho dramatického díla, a ho-

norá za dílo vydané byl mu ovšem vždy pedem
zaplacen, v poslední pak dob pijal pedem
honorá na nové dramatické dílo »Uzel«,
jehož rukopis však již dodán nebyl.

^ Z divadelního svta. V lenstvu Spoj.

družstva vznikl náhle odpor proti návrhu správního

výboru, aby se družstvo rozešlo. Navrhuje se, aby
se ucházelo o mstské divadlo na Kr. Vinohradech.

Proudni je tak mocné, že valná hromada, která

mla 22 t m. o likvidaci rozhodnouti, byla od-

roena na podzim.

^ F r a n t. K. H e j d a : Ze soudní sín. Drobné
obrázky a rty. Spisovatel podává tetí adu
svých známých lánk, jejichž látka vtšinou sbí-

rána jest v soudních síních nebo aspoii se dotýká
rozliných trestných peinv, ale vše zbarveno a

provanuto je nádechem humoristickým. Snad tu

a tam vcí velmi vážných spisovatel se dotýká až

píliš žertovn, než dojem ten ni jiných místech

vyvážen jest snahou probuditi v tenáích soucit

a shovívavost s lidskými poklesky a slabostmi.

Pokud se týe belletristického umní, kniha zajisté

neiní pílišných nárok, nicmén širším vrstvám

obecenstva bude vítána a nejednomu tenái pi-

nese chvíli lehkého vyražení. Vydalo ji jako pe-
dešlé svazky nakladatelství Šimákovo. Ds.

Pokraování Slovanské ankety a ostatních

lánk v ísle píštím.
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Anketa »Máje«.*)

(Pokraováni.)

Chrvat, spisovatel pan Stepán adi, vydavatel »Hrvatske Mysli« v Záhebe:

Djiny XIX. století výmluvn svdí, kterak

my Slované v íši neustále pokraujeme, a

jsme již tak národn uvdomlí a kulturn
vyvmuti, že nelze již vládnouti ani bez nás,

což teprve proti nám. Platí to jmenovit
o tech historickj^ch slovanských národech,

o eších, o Polácích a o Chorvatech Ale za

to ješt miliony slovanského obyvatelstva

v mocnáství postrádají elementárních práv

politických a národních. Myslím tu na tyi
miliony Slovan v Llhrách, kde zvlášt s Ru-
síny a se Slováky nakládá se jako s lidem

porobeným Však i dvoutetinová vtšina Slo-

van v západní polovicí íše nemá ani tolik

zaruených národních práv a svobody, kolik

jí v moderním rznoplemenném stát musí
míti každá národní menšina. Zejmou tu ne-

spravedlivost omlouvají trojnásobnou prý slo-

vanskou inferiorností : kulturní, hospodáskou
a politickou.

My se proti všem výtkám hájíme s vtším
nebo menším úspchem. A pece v tak a-
stých pípadech rádi se oddáváme tísnivé ná-

lad. Odprci pak ihned postehnou naši

slabost a domnívají se tu postehovati píznaky
nevyhnutelné prý naší národní smrti. Ke všemu
neuroynané pomry v Bulharsku, v Srbsku
a v erné Hoe, ani nemluv o Macedonii
a Bosn, nekonené hrzy byrokratické libo-

vle a revoluní despocie v Rusku, a tvrzení

nmecké zdá se míti pravdu : Slované nebyli.

'nejsou a nikdy nebudou státotvorný ele-
ment!
Mínní to stává se již u našich odprc

pesvdením. Zmní se však rázem, jakmile
my Slované odstraníme hlavní píinu své
vtšinou domnlé a jen zídka skutené ne-

schopnosti. Jedná se jen o to, aby veškeré
kulturní a hospodáské vymoženosti všech nás
Slovan nám všem spolen prospívaly,

aby se staly našim spoleným národním
majetkem a tím i neobyejn silnou pákou
pro náš národní pokrok.

Což dnes prospívá halis1<ému Poláku nebo
Chorvatu, že jest mezi C^echy ješt mén
analfabet než mezi Nmci.' Co jim prospje,
Polákm i Chorvatm, že také odborné škol-

ství a odborná literatura v echách utšen
zkvétají? Jaký jest echm a Polákm prospch
z toho, že Chorvaté po tisíciletém zápasu
s latinismem zstali pány celého východ-
ního pobeží Adriatického moe? Což
prospje echm a Polákm, že Chorvatsko
vzdor dvojsenému centralismu nmecko-
vídeskému a maarsko-peštskému zachovalo
západnímu Slovanstvu nezatarasenou ob-
chodní cestu na Balkán a do Malé Asie?

Co konen pomohlo nám ostatním Slovanm
v íší, že vysoce vzdlaná a vlastenecká
šlechta polská ve dvorních kruzích vídeiiských

požívá takové dvry, že z jejích ad se zá-

libou voleni bývají kormidelníci naší mezi-

') Pro nával materiálu, který došel redakce naší ze všech slovanských zemi, nelze nám uvei-ejovati píspvky
jinak, než namnoze ve výtahu, zkrácen, jak jsme také hned v . 28., kdy Anketa Máje byla zahájena, pedem oznámili.
Bude-li možno, vydáme celou Ankttu ve zvláštním otisku, pak bychom ovšem otiskli projevy všech úastník bez
redakních zkratek, pro asopis nevylmuteliiých. Red.
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národní politiky, a nedávno hned tyi Poláci

že mohli zasedat ve vídeském ministerstvu? . .

To všechno, a ješt mnoho jiného, co tvoí
slabý pramen sily jednotlivých našich kmen,
splyne v mohutnou eku národní síly,
jakmile provedeme jednu vc : jakmile s 1 o-

vanským jazykm vnujeme stý díl

onoho a s u a p í 1 e, s jakou a nucen, af

dobrovoln uíme se mrtvým i živým jazykm
cizím. Slovanský problém jazykový není

totiž jenom v toru,, aby Nmci nebo Maai
uznali právo toho nebo onoho slovanského
jazyka, nýbrž jest pedevším v tom, aby si

jmenovit Slované v naší íši uvdomili
jedno : že bez jazykové vzájemnosti mezi nimi

zstane tato monarchie pro n vždy jen klecí,

nikdy útulkem.

Trvám dsledn pii všem, co jsem ped
tymi lety napsal ve své »Slovanské Politice«

pod názvem : eština jako politická sprosted-
kovací e všech Slovanv v íši.">

*)Vc své pnici po esku vydan (v Praze 1902
v komissi knihkupectví F_r. Hovorky): >Slovanská Po-
li ti ka« oJvudnil pan Stepán adi šíe svj návrh,

aby »politlckou sprostiedkovací ei- Slovanv íší Habs-
burské pijata byla eština. Otázka jazj-ková je pm
nás Slovany otázkou kulturní prvého ádu a krátce otázkou

existenní Kdyby každý slovansky národ setrval na
dnešním stanovisku a spokojil se tím, že by mu jazyková
práva mli uznati tu Nmci, tam Maai, tak aby také

píšt v nejvyšších íšských záležitostech panovala
jen nmina a maarina, ukázalo by se díve nebo
pozdji, jak vralkéjcst všec ko naše národní dilo a kterak

jsou pouze doasný všecky naše domnlé »politické

úspchy<. Možnost, jak ujíti tomu nebezpeí budoucnosti,
vidi autor jenom v radikálné zmn pomr, kdyby
všichni Slované v íši se zasadili o to, aby uznána
byla plná rovnoprávnost jednoho slovanského jazyka
a to ve všech sférách státní správy až do
nejvyšších stup úedních vedle dosavadní nminy
a maariny. Jen tak bude možno vybednouti Slovan-

stvu z dosavadního pomru inferiorily. jakési kulturní

poloexistence, která je pouze pechodním stavem

Abychom my Slované v tiši dnešní z pouhé
• statistické vtšiny* stali se rozhodujícím ini-
telem kulturním a hospodáským,
jest teba zíditi nkolik líelných všená-
rodních institucí. Zevrubn jsem o tom
pojednal ve svém díle : -Slované a moderní
kolonisace*, mluv o slovanském kolonisaním
svazu pro vnitní kolonisaci*) a pro regulaci

našeho vysthovalectví za moe, a jak jsem
na výzvu slov. ústed. novináského svazu
zevrubn nastínil v plánu o slov. novináských
kursech.

Každé však slovanské akci jest

nutný pedpoklad: aspo toliká znalost

slovanských jazyk, aby každý z nás sice

svým jazykem m 1 u v i 1, ale za to všem
ostatním slovanským jazykm rozuml.
Za tím úelem jest teba, aby se nejdíve do
všech stedních škol v Chorvatsku za-

vedla eština a polština; v eských
stedních školách chorvatština a pol-
ština, v Halii eština a chorvat-
ština. Všechny politické strany, jež chtjí

slouti slovanskými, mly by do svého pro-

gramu pijati ten požadavek, a slovanství

všech našich spolk a asopis mlo by se

posuzovati hlavn dle toho, jak se chovají

vi tomu požadavku ...

k úplnému zániku osobité národní bytosti. Pro uznává,

že by za politický jazyk Slovanm v íši nejlépe se hodila

práv eština, uvádí autor ve svém spise adu dvodu.
Zatím arci nemá návrh pana adie aktuelniho významu.

My Cechové jej vyzvdati nesmíme, abychom sobeckým vy-

stupováním nepoškozovali ideu .pospolitosti* a druzi

Slované jsou prozatím daleci pesvdení, které by podobný
návrh diktovalo. Red.

*) Ovládnout dnešní nezízený a nesmyslný
proud vysthovalecký ze zemí slovanských a obrátit tu

utíkající sílu národní úeln a rozumn tam, kde

jí možno opt ve prospch vlastní, slovanský zužit-

kovati. Red.

Polák pan R. Zawiliski, editel gymnasia v Tarnov

1. Kdyby Slované jako jedno plém zaují-

mali peste geogralicky jednolitou, jako na
píkl. poloostrov Pyrenejský, Itálie, Skandi-
návie a by i celou » nížinu Sarmatskou« od
Odry i Visly po Ural a od Baltu ke Karpa-

tm k moi ernému a Kaspickému — sama
povaha kraje nutila by je k jednot a tvoila

by spolené cíle. Slované v Rakousku však nejen

netvoí pevnou skupinu, ale pokud který

národ tvoí jistý celek, jest bu od druhého
oddlen jinými plemeny aneb jest Jen ástí
vtšího celku za hranicemi íše. echy ob-

klopují do kruhu Nmci, Slovince Nmci
i Vlaši, Poláci v Halii jsou ástí velkého ná-

roda na sever obývajícího. Rusíni tíhnou na
východ k Ukrajin, Srbové na jihu v Uhrách

tíhnou k Srbsku atd Na poli politickém válí

jedni s Nmci, druzí s Nmci i Vlachy, s Ma-
ary atd. Pipojí-li se k tomu spory nábo-

ženské, vzniká smsice cíl, smr, snah a

tužeb, síly jdou v opaném smru a sami se

iní bezvládnými na prospch vných utiskova-

tel Slovanstva. Ani v jedné polovin íše nelze

sjednotiti Slovany, nebo na poli politickém

dlí je bu aristokratism neb demokratism,

aneb je oslabuje maaronism . . .

2. Nelze-li tedy sníti o sjednocení sil a

o spolené akci ke spolenému dobru? Ovšem
že lze, dlužno však rozhodn pedstaviti si

jasn spolené cíle, vytknouti si je a víru

v n vzbuditi.

Prvním spoleným cílem všech .Slovan
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v nynjší politice má býti, aby se vybavili

z pod nadvlády Nmc v Pedlitavsl<i.i,

a Maar v Zalitavskii. Na všech polích života

veejného tu i tam povinni jsou Slované se

jednotiti as tím heslem postupovati až k ví-

tzství. Aby boj byl snazší a jistjší musí
Slované celé íše dorozumti se v otázkách
obchodních ahospodáských. Jako
každá zem má své vlastní poklady zamknuté
ve svém ln, tak má i rzné plodiny, které

vydává, má rozdílnou tvoivost i prmysl do-

mácí. Jakýs velký slovanský svaz pr-
myslový a obchodní ml by navzájem
seznamovati obchodníky, jaké a kde mohou
kupovati zboží, a usnadiovati jim podmínky.
Tím zpsobem i miliony jdoucí do rukou ne-

pátel Slovanstva, zstalj' by v rukou Slovan.
Všecky zem oplývají léivými vary a klima-

tickými láznmi. Znovu jakýsi všeobecný slo-

vanský svaz ml by se zabývati náležitou

organisací dotyných zájm. Ml by agitovati

pomocí léka na prospch tch lázeských

míst, inserovati ve všech slovanských denních
listech atd. Podporujeme hakaiu pi Baltickém
moi, nemáme moských lázní u moe Adriati-

ckého ! .A jest-li kde. j^ou v rukou neslovanských !

3. Za zájmy politickými a hospodáskými
jsou zájmy kulturní. Djiny politické i d-
jiny literatury každého národa slovanského
mly by býti vydány v populárním zobrazení
ve všech jazycích slovanských, .^by
bylo povzbuzeno uiti se jazykm, mly by býti

vydány rozmluvy, píruné slovníky
a snad i periodický asopis, v nmž by každý
.Slovan psa! svým jazykem, ale abecedou
latinskou. Kdybychom tím zpsobem usnad-
nili vzájemné poznání se, usnadnili bychom
i vzájemný živjší ruch prmyslový a obchodní
i porozumní politických snah. Dlužno již

jednou rozlouiti se s pedsudky, se šovi-

nismem národním i se sny o cizí pomoci.
Volejme s Krasinskim o »vné dobro* o —
dobrou vli, a jestliže té se- nám nebude ne-

dostávati, celek sám se stvoí

!

Po nkolika dnech zaslal pan Štpán Radíc druhý list ze Záheba, v nmž navazuje na
politické otázky aktuáln

:

Práv jsem obdržel oba beznové sešity

francouzské revue ^Ouestions diplomatiques

et coloniales«, a tu v ísle ze dne 1. bezna
na str. 315. tu takový celkový úsudek o dnešní
situaci v Uhrách : >Vn království (uherského)

pátelství polské, neutralita eská, alliance na-

bízená vtšinou stran chorvatsko-srbských

;

uvnit království jedni pistupují na madárské
stanovisko, druzí jsou neutrální, jedin jnezi

Rumuny lze pozorovati hnutí (proti Maarm),
jež ostatn nemá velkého významu.^
Úsudek pochází z péra i v echách chvaln

známého publicisty p. René Henryho, jenž

koncem minulého roku opt delší dobu meškal
v Praze, v Krakov, ve Vídni, v Záhebe a

v Pešti. Z Pešti si odnesl, jak vidím, mohutný
dojem o spoleném slovanském postupu ve
prospch — Maar.
Ped padesáti lety všichni Slované v íši,

jedni více, druzí mén energicky psobili ve
prospch nmeckého centralismu ; dnes všichni

bu inn podporujeme snahy maarské,
anebo pohlížíme na n s blahosklonnou ne-

utralitou.

Což tedy spolený postup slovanský je snad
možný jenom na prospch našich nepátel.'
Jak si vysvtliti tak neobyejný zjev? Poláci

ješt podnes podporují Maary, a tito nejen
theoreticky obdivuji pruské hakatisty, nýbrž
jich poínání u sebe doma nápodobí pímo do
krajních mezí! echové dovedou se chovati

neutráln vi politice, která nedávno po dva-

kráte (za Hohenwarta i za Thuna) zmaila

aspo ponkud slušné vyrovnání s eským
národem ! Chorvaté a Srbové dokonce nabízejí

své spojenství maarské politice, která již dávno
v pra.xi zrušila píznivá Chorvatsku ustano-
vení z r. 1868, politice, jíž íslicemi bylo doká-
záno, že lstí a násilím ochuzuje Chorvatsko ron
o 30 milion z jeho veejných píjm. Jak
vysvtliti takové protimluvy?*)

Slovanm v Uhrách ješt možno rozumti:
jamo, pod nímž úpí, je píliš tžké, než aby
si troufali hlesnouti, neku-li smle povstati

na obranu svých práv! Co však íci o nás,

o Polácích, eších, horvatech . .1 Jaké to u nás
zatemní myslí, jaká zatvrzelost svdomí!
Z naší dnešní vdí politiky nemluví pro-

zíravost a rozvaha našich buditel. Jsme
upímní národovci, autonomisté, státopravníci.

Zajisté ! Však, dejme tomu, že by byla

Hali, a teba celá Polska, že by byly echy a

Chorvatsko tak samostatný, jako je samosta-
tno dnešní Bulharsko, Srbsko a erná Hora I Kdo
mže popíti, že i v tom pípad mly by tyto ti

státy nej životnjší zájem, vi obklopují-

címu je nebezpeí se dorozumti a sob se

piblížiti asi tak, jako pozorujeme, že jmenovit
v poslední dob pibližují se k sob státy balkán-

*) Velmi prost: ani Poláci ani echové ani Jihoslo-

vané nejsou národn zorganisováni, nemohou tudíž

provozovat žádnou narudni politiku. Vše, co se tu

njakou ^ politikou* býti praví, je malomocné zmítán!

rzných zájm a hesel — voliských, jež se navzájem

protínají a nijakv jednotný národní postup nedopouštjí.
Red.
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ské ? Pibližují se, sjakými viak obtížemi! A sjak

malým zdarem I Polsce, echám a Chorvat-^ku

bylo by ješt obtížnji >-e sbližovati pro jejich

zempi-^nou nesouvislost. Tu nám však po-

mohly djiny, do kterých si tak rádi stžujeme !

Jsme sloueni ne li všichni aspoií znaným
dílem v jednu iši. o níž dva prozíraví politi-

kové Palacký a Jelai, politik vdátor a politlk-

xojevdce, významn se pronesli: Kdyby ji

nebylo, že by bylo teba ji utvoiti!

My však s touto íší rádi bychom mli co nej-

mén pojítek ! Nejpopulárnjší je u nás politika,

která jest nejmén íšská, výlun totiž bu
chorvatská, polská, nebo eská. \'šak v dnešní

dob vellšých podnikv idey výluné a malé ani

v politice nevítézí. .A tak nacházíme, že

se naše drobné, nespolené politiky ocitují bez-

dky vždy v ní vleku. Tak ped padesáti lety

ve vleku vídeského centralismu nme-
ckého, dnes pak zase pode jhem nebo mezi
pomocníky p e š fs k é h o centralismu ma-
arského.

Té zahanbující a záhubné otroin nelze

jinak odpomoci, nežli úelným spežením sil

a interessv! Jedin slovanským íšským

centralismem kulturním, hospodáským
a politickým !

íjes tina ma irského obyvatelstva íše troufá

si asem d >kázati, aby dnešní Rakousko-
Uhjrsko zmnno bylo v jakési Maarsko-
Rakousko, a jeho mocí aby maarský vliv

rozšíen byl na celý Balkán pomocí -pátelství

polského, neutrality eské a nabízené alliance

chorvatsko-srb=;ké«. Slabá tvrtina nme-
ckého obyvatelstva íše poítá s plnou jistotou,

že také píšt a nadále bude j í náležeti nadvláda,

aspofi v západní polovici íše. A znaná
slovanská vtšina všeho obyvatel

štva? Mohla a mla by zameziti cestu n-
meckému »DrangU" na Balkán a do Malé Asie,

kdyby místo jednostranné »e5ké« politiky ví-

deských punktaci, místo výluné .chorvatsko-

maarolilské- politiky resoluce ecké a místo
zákulisních pletich aristokracie polské ujala

se svého úkolu národní inteligence naše a

uvdomlý lid ") v duchu celoišské politiky

slovanské.

**) »liiteligencj- a »lid« jsou názvy pro rzné druhy
dav. A žádný dav není schopen >ujati se« jakéhokoliv

úkolu, neni-li k nmu veden nezb/tným zízením do-

tyné iJey. Red.

(Pokraováni.)

>J

BOHUMIL BRODSKY

Za obzorem.
(Pokraování.)

emoha se pemoci, povstal

a popošel vstíc Vraštilovi,

pomalému, pohyblivému
muži, plné, ervené tváe,

svtlých vous a modrých
oí. \'ratil nemohl hned
Roubala poznat a okamžik
patil na pátrav.

»Odpus, píteli, nemohl
jsem t poznati* omlouval
se potom vesele. »Jak jsi

zmužnl. Sapristi, z tebe je uinný gentleman.
lnu. velkoitatkái'. Našinec v panské služb
nemže se ti rovnat. Kde sedíš.'«

'Reservoval jsem pro nás stolek, dnes je tu

k neuvení hiuno,« ekl Roubal, pemáhaje
své rozechvní a stávaje se jaksi odmenjší.
• Budeme si zde moci pohovoiti o starých

asech. Jel jsi se slenami Kloubkovými?«
•Vidls nás? Arci, odtud oknem je výborn

na ulici vidt. Nu, jak se ti líbí? Co íkáš
mému návrhu? Výborný, co?< Zamnul si ve-

sele ruce a krátce se zasmál.

•Nemohu dosud nic íci, nevidl jsem jim

do tváe. Posluž si laskav, naped musíš jí-

sti. Vždy není spch, tšil jsem se víc na
shledání s tebou než s dámami. •>

• Opravdu? To je hezké, že pamatuješ na
starého pítele. Však bychom byli málem na
sebe zapomnli. Není divu. Po studiích roz-

prchnou se všichni do všech úhl svta a

každému nastane tolik starostí o budoucnost,

že na minulost zapomíná .^le jednou po ase
se shledat, je opravdu krásné, lovk okeje.

Vidíš já byl dost šasten, chytil jsem v as
místo. Není sice nejskvlejší, ale mám aspo
zajištné živobytí. Tob arci je jinak, hospo-

daíš na svém, nemusíš se starat, že t maji-

tel pro'pustí.«

A zase se zasmál svým živým, veselým
smíchem, až od okolních stol se s úsmvem
ohlíželi po veselém pánovi.

»Nu, není to zrovna nejhorší,* pipouštl
Roubal ješitn. »Mám arci také starosti, ale

nejsem píliš úzkostlivý, spoléhám na lepší
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léta a jsa dosud sám, mohu si mnohcho do-

pát, co snad bych jinak si musil odepít *

• Nemluv tak, nemluv,- tepal Vrai^til rukou
a dychtiv polykal jídlo. »Pí vlastního je le-

pší, než lán cizího. .A ostatn, kdo se na tebe

podívá, nevidí na tob nouze. Myslil jsem, že

pijedeš v uniform. Ješt jsi se hodnosti d-
stojnícké neze kl ?«

• Pro bych se zíkal? ekám, až m povýší,

a potom teprve zažádám za sproštní povin-

ností. Ostatn uniformu sebou mam, nechci ji

však obléci až ke koncertu. Na výstav by to

kielo, myslili by si, že se chci jí blýskat a

toho mi neni zapotebí.*

•Ovšem, lak to bude lip. Odpoledne se pro-

jdeme po výstav, nco uhlídáme a já t se-

známím s radou a damami. Ohlásil jsem jim,

že t pedstavím.*
Netuší však nic?«

>To se rozumí, že jsem nic takového ne-

ekl. Mám pece rozum. Nedovedl bych to ani

chyte íci. Vidíš pece, že jsem lovk, který

nemá rád mnoho starostí a který mnoho ne-

pemýšlí. Mezi ženské se nehodím. Tak na
chvíli, pro zábavu, budiž, ale k njaké diplo-

macii, pro to nemám smyslu. Jsem zvdav,
co jim ekneš. Opravdu, milé dámy jsou to,

kdyby byly všechny ženské takové, nebál bych
se jich.«

A vzav misku s kompotem, labužnicky jedl

sladké ovoce.

»Jak jsou staré?*

»Kdo, dámy? Odpus, myslil jsem práv na
to, že bych si mohl dát doma také takový
kompot dlat. Mám pknou zahradu, hojnost

ovoce, ale šafáka, která mi vaí, to neumí.
Nic nevadí, koupím si zde nco. Paní Spurná,
Blažena Spurná je šestadvacet rok stará. Dáma
k pomilování. Veselá, rada se smje, ráda se

pobaví, všemu se diví. Jako dít je. A byla

pece dv léta vdaná. Její muž, notá Spurný,
bratr našeho rady, byl takový suchý, málo-
mluvný patron jako rada. Ml svou paní bá-

jen rád, ale bál se o ni a proto s ni nikam
nechodil. Skvostné, co?«

Otíral si ústa a pozorn skládal ubrousek.

»Má dti?*
»Paní Spurná? Ne. .Mla, jedno, dvátko,

ale umelo asi za týden po porodu. To jí ne-

vadí, je ješt jako dvátko, dít jí dodalo
krasy. Uhlídáš, jakou má ple. Jako zrající

broskve. Oi má modré, vlasy kaštanové a

když jde, jakoby v ní každý nerv se radoval.

Bohužel má te nad sebou druhého morousa,
radu, který si hraje na ochránce sester. Dobrý
lovk, ale protiva. Mluví a chodí jako stroj,

všechno zkoumá, niemu neví. Musíš být

ped nim opatrný. Paní Blažena mu velice

dvuje, má ho za velikého poctivce, ako-
liv já mám radu v podezení, že by se neroz-

pakoval sáhnout po své paní švakrové, kdyby
byl aspo o deset let mladší.*

Zasmál se zase hlun a zapaloval si už

po tetí doutník. Roubala dráždil Vraštilv

smích, byl však trpliv. Vyslechne aspo ob-

šírné pouení, na nž se do podrobná dotazo-

vat považoval za nevýhodné. Konen se Vra-

štilv doutník rozhoel a on spokojen se roz-

loživ, zadíval se zálibn na Roubala.

• Z vás dvou by byl párek, « povídal, pomla-

skávaje rty. 'Pohledat by se musili takoví dva

lidé. Ty statný, samostatný velkostatká, ona
roztomilá, veselá paní. Nemli byste nikdy

nouze o návštvy.*
• Vidíš, eknu ti upímn, to že by m

práv málo tšilo,* piznával se jako dobro-

srden. »Nerad bych ze své domácnosti ud-
lal prchodní dm. Ne, že bych nepál své paní

trochu vyražení. Bože, vždy mže jtt s mu-
žem na zábavy, koncerty, ale doma jsem

zvyklý na klid, na pokoj, na domácí teplo.

Zaínám se úastnit veejného života, nemohl

jsem odolat vybídnutím, abych pijal estné
úady a shledávám v tom kus povinností vzhle-

dem k svému postavení a vzdlání. Kdyby
potom moje paní toužila také po veejném vy-

stupování, kdyby mi dm peplnila hostmi,

musil bych se vší innosti zíci a to bych

nerad. Ostatn, to povídám jen tak mimocho-
dem. Po svatb se vše obyejn zmní a jak

jsi povídal, byla paní notáova samotásky
živa a nestýskala sí.«

.^Arci, pro by si stýskala? Jak to lííš, je

to pravda. lovk má jiné starosti, než bavit

hosty. Ostatn, nevím, jaká by potom paní

Blažena byla. Mn se to jen tak zdá, uritého

nemohu íci nic. Ony mají nyní málo hostí^,

a pijímají je, jen když je rada u nich, když

svou dovolenou tráví ve ville. Ale paní notá-

ova je rozhodn veselejší než slena Jaro-

slava. To je ti takové milé kot, takový sní-

lek, taková mlící záhada. Celou cestou pro-

mluvila sotva sto slov. Stále se na lovka
dívá, krajinu pozoruje, tu a tam se pousmje
a nechává hovoit sestru. .'\le mn se zdá, že

neni tak bojácná, jak se zdá, že by se ráda

bavila. Je jí už tiadvacet rok, do zábav ne-

chodí, nemá s kým, a ve spolenosti se objeví

zídka kdy. Dokud byl rada Kloubek živ,

držel dcery zkrátka. Byl vdovec, písný

lovk a bal se, aby se mu dcery nezkazily.

Hahaha Jist, v mi, vím to z dobrého

pramene. A když se starší vdala, žila mladší

jako v kláštee. Po smrti otcov držela smu-

tek, odsthovala se k seste a ta brzy na to

ovdovla. Notá taky spoleností nemiloval a

tak šlo to dve z kláštera do kláštera. Díval

jsem se na ni celou cestu a povídám ti. ta že

by se ráda vdala. A myslím, že by jí bylo

milé, kdyby šla na venek. Blažena, ta bude
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koukat spis do velkého msta, alo její sestra

si už na hluný život nezvykne.*
»Mže být.« pisvdil Roubal roztržit a

okamžik váhaje, naklonil se pes stl. »Je ti

nco známo o jejich majetkových pomrech?*,
ptal se pitlumen.

• Všechno vim. Vyptal jsem se nenápadn
našeho starého dchodního, který byl na zá-

vti Kloubkov jako svdek podepsán. Když
se vdávala Blažena, dostala osmdesát tisíc.

To jsou peníze, vi?«
»Nu, a ta mladší?"

»Má nco pies sto tisíc, výbavu, poloviku
villy a beztoho ješt nco pes to. Jak by
utratila úroky .^ Paní notáova má o nco víc,

ji nadskoil odkaz notáv. Hádají, že asi ty-
icet tisíc. .A až jednou rada Spurný ume,
bude ddit také po tom. Je to starý mládenec,
jídlo si dává nosit z hostince a nikdo od nho
nedostane ani krejcaru. Ale na to ekat bych
neradil. Osoboval by si právo dohledu, roztaho-
val by se v dom a víš, já, a jsem také svo-

bodný a zstanu svobodným, takového nco
bych nestrpl.

«

»Já tím mén,* ekl Roubal s úsmvem.
Ulevilo se mu. Zpráva Vraštilova byla velmi

píjemná a probouzela v nm touhu, aby se

už mohl pokusit o sblížení s dámami. Aby
zakryl svou radost, pousmál se na Vraštila.

»ekni, kde se v tob vzalo rozhodnutí, že

se nebudeš ženit?*

»Pro bych se ženil?*, rozhodil Vraštil ru-

kama a zasmál se s bezstarostnou veselostí.

»Nic mí neschází. Najím se, vyspím se, nikdom nezlobí, nikdo mj domácí poádek neruší.

Nemusím se ptát, smím-li do hostince a jsem-li

tam dlouho, nikdo mi v kapse nepepoítáva
peníze, nikdo ode mne nechce na parádu.

Hezky je mi takhle, že si nepeji, aby mi bylo

lip. Hodnou ženu dostat je umní a sázka a

já jsem odjakživa nepítel nejistých vcí.
Pokám. Bude-li mi h, poznám-li, že nemohu
být bez ženy, vždycky je dost asu poohléd-

nout se. Nedlám velikých nárok a budu
opatrn vybírat.*

»Až pebereš,* pipojil Roubal.

• Možná, ale to bych nerad. Nu, na šastné
tvoje poiizení."

Piukli si a rozehátí veselou náladou, po-

vídali a bavili se ješt asi hodinu. Roubal byl

už pokojný a snažil se Vraštila pesvdit, že

je mu lhostejno, odjede-li z P. jako nápadník,
nebo rozbije-lí se nábh hned na poprvé. Po-

nvadž na tetí hodinu bylo ureno setkání

se s dámami ve výstav, odebrali se záhy
ped tím k místu, kde se tísnila krajinská vý-
stava. (Pokraování.)

Z básní Oscara Wildea.
l'i\'l. .\nt. Kláštersky.*)

Dedikace.
Mé žen s výtiskem mvcli básni.

iXemohu psát báse skvlou
jako prolog písní svých,

ty jsi sama básní celou

vru ekl bych.

Hle ty spadlé lístky kvtné,
v jednom-li zíš jas,

láska svane jej, až slétne

ve tvj vlas.

A když vtrem v zimním chlad
stuhne kraj kol již,

bude šeptat o zahrad,
a ty pochopíš.

*) Peklady básnické prinášime jen výminen. Ukázky z vzácné a u nás neznámé knihy Wildeovv zajisté pijdou
vhod eskému tenástvu.

" "

Red.
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Requiescat.

«Jdi zlehka, ona blíž

pod snhem už,

mluv jemn, kvt rst výš

slyšeti muž".

Jí záný, zlatý vlas

stísnil kal v tmách,

tak mladá, plná krás

setlívá v prach.

Mír! Mír! Již lýr> hru

neslyší snem,
mj život pohben tu.

sypte na zem

!

Jak lilje, bílý sníh,

neznala snad
ni, že je ženou, tich

ros ten kvt rád.

Jí rakev, kámen tam
na prsou dlí,

své srdce muím sám,
ona však spí.

San Miniato.

flle, vstoup jsem na hor svah, kde klene

se tento svatý Boha chrám,

kde Malí-.Andl chodil sám,

jenž nebe spatil otevené,

A na srpku tam trnit jasnou

královnu Nhy, Panny bl —
tvou, Marie, tvá kdybych zel,

smrt nebyla by pro mne asnou.

Ty, již Bh vnil trnem, boly,

ó matko Krista mystická,

mé srdce, hru je žití mdlá,

a pt zas teskno ku vrcholí.

Ty, již Bh vnil láskou, svity,

již Kristus vnil, Svatá, slyš,

než na slunce, jež hledá již

má hanba vyjde, hích mj skrytý.

Pod balkonem.

©, pekrásná hvzdo nachových rt I

Ó. msíci zlatých as!
Výš, výš plyn vonného od jihu

!

A v cestu mé lásce plá,
a nezbloudí, vítr v strá
kde duje a lesa sráz

!

Ó, pekrásná hvzdo nachových rt

!

Ó, msíci zlatých as!

Ó, lodi, jež v moi pustém se chvíš

!

Ó, lodi, plachtoví bl

!

Vpluj, vpluj sem ve pístav ke mn bliž

!

Rád se svojí láskou bych
v dol fialový tíh,

kde dýše v kraj asfodel I

O, lodi, jež v moi pustém se chvíš

!

Ó, lodi, plachtoví bl!

O, úchvatní ptáci, tichých not vdk!
Ó, ptáci vy na snti!

Zpv, zpv tec vám ze hndých hrdélek!

A láska má v lžku pt
vás uslyší, zdvihne hned
skrá z podušek, piletí

!

Ó, úchvatní ptáci, tichých not vdk!
Ó, ptáci vy na snti

!

Ó, kvty, jež chvjný vzduch kolíbá!

Ó, kvty, jichž ret sníh jest!

Níž, níž, by vás nosila láska má!
Vy umírat budete, diadém,

a umírat, její kde ízy lem,

na lehkém jí srdéku kvést!

U, kvty, jež chvjný vzduch kolíbá!

Ó, kvty, jichž ret sníh jest!
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KAREL KLOSTERMANN:

Mlhy na Blatech.
Román.

(Pokraovánu)

u, CO je s Petrem, dv-
e?* tiizal se porjbí
všecek udiven.

»\'ždy mi ekli, že

mu perazili 'ruku ka-

menem ... že spadl

do vody ... že se uto-

pil . . .«

»Ale kde pak utopil '

— u nás je, pevléká
se. Co pak mu chcete ?«

Dve neodpovdlo, v nejvtším chvatu

vped se hnalo.

•Kdo pak je ta holka? — Mn se zdá. že

ji, nkdo pobláznil, < ptal se potybí.

Baštý se dal do smíchu.

>To se podívejme, ta ho má ráda! — To je

Kozára Krušnejch z Pašic, dcera hospodáe,
který byl s Potužákem. Sedm let už mají spolu

známost . . .«

»A ješt si asi hodn pokají, než se za

sebe dostanou,' doložil porybí; »a což táta?

— nebrání?*

>U Krušnejch táta nemá co porouet,* od-

povdl baštý; »selka tam vládne a ta je pro

mládka.*
»Hm — a v poestnosti jsou?*

>Nu, nevím, ale prozatím kolíbku ješt ne-

jednali.*

Smáli se oba dva.

»Nesrrjte se,« pravil vážn spravec, >je to

vlastn smutná kapitula, tahle. Z thle pomr
je bu mnoho nemanželských dtí a plynoucí

z nich opletaky a nepístojnosti, nebo staí

rodie s malými dtmi, jichž zaopatení se

nedokávají.*
>Pravda, ale co dlat? je už tomu tak a

zmnit to nelze. Mládek je jako voják. Mladí
páni u hospodáství a lesnití adjunkti se ne-

mají lépe. Šedivých ženich je u nás dost*
»Ba práv,* pravil se vzdechem správce,

pán to blízký padesátce, který se asi ped
sedmi lety byl ženil ; však že zaletly asi

jeho myšlenky k mladé žen a ke tem ma-
likým dátkm. >Já být sedlákem, netrpl
bych dcei známost se žádným z našich

mládk . . .*

Rozárka Krušných, co mohla rychle bžíc
duby posázenou hrází, dohonila zatím trojici

ped ní kráejících muž, jež chtla pedbh-
nouti. Ve své touze, spatit svého Petra,

nemla oi pro nikoho jiného a nepovšimla
si ani, že jeden z tchto muž byl její otec;

než, Krušnej ji poznal a zavolal na ni.

.Kde ty se tu bereš, holka?*

Stanula, zalekla se poznávajíc otce. ale

dlouho strach netrval.

>Fišmajstrm jdu,* odsekla krátce.

>Nu. a co tam?.
>Tam ? aj, Petr je tam prý. ekli mi to páni

na hrázi . . . vlastn, baštý to ekl . . .«

•Pro se ji ptáte, pantáto ?* dl s obvyklým
svým ušklíbkem Polda Karhoun. jenž se pi-
držel obou sedlák, k malé radosti Krušného

;

• nezdržujte ji ; dy vidíte, že má na spch
za šamstrem*

Krušnej se zastydl, slyše tuto e, a zlost

ho vzala.

•Vra se dom I* osopil se na dívku; •ne-

máš tam co hledat! Je to nezpsob tohle,

bhat až sem za mládkem . . «

•V tom mi nemáte co porouet, táto I* od-
-ekla prudce; -chci ho vidt . . . musím ho
vidt. Je prý potluen . .«

• .Arci — kamenem dostal do ruky,* smál
se Karhoun, »ale to ho nezabilo. Tuhle se

podkujte pantátovi ; kdj'by ten ho nebyl vy-

táhl z vodj% plaval by te k Bavorovicm.
Krásn byl vaším šamstrem, j á bych v tej

plavb nebyl bránil . . .«

•Necht tchhle zbytených eí,* skoil
mu do slova Krušnej, -a ty. holka, povídám
ti, vrátíš se dom ! V^ydáváš na posmch sebe
a nás všecky . . .«

• .•\ni mi nenapadá !« odtušila vzdorovité a

zahnula bez dalších okolk ke vchodu a do
obydlí porybího. mimo nž práv kráeli.

Krušnej se chtl spustit za ní, zadržet ji

mocí. ale Potužák ho zadržel.

•Nech ji te. Jakube !« pravil mírn ale

s drazem; •zde není místo ani as, abys ji

cepoval . . .*

•Já jí ukážu I já ji vytrestám, slotu nehod-
nou, neposlušnou takovou,- zlobil se Krušnej.

Než, Rozárka už zmizela za vchodem.
Krušnej stál, chvje se zlostí na celém tle,

jeho psti se keovit svíraly, vzduchem má-
valy. Po chvíli ramena sklesla v bezvládí.

• Poj! poj! nech toho te a neroziluj se!*

domlouval mu Potužák.

•Nic se nezlobit, pantáto!* dl s úšklebkem
Karhoun ; 'není vám nic plátno — už sou
takoví, neposlouchají. Vzpomete si, že vy
ste teba taky dycky nebejval vtlenou po-

slušností oproti svým rodim . . .<

Krušnej neodpovdl, slzy mu vytryskly

z oí.
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• Vidíš, Jouzo, eho jsem se dokal !< za-

šeptal, obraceje se k Potiižákovi. »Kadj bych
živ nebyl . . .<

>Nu, nu — nebude tak zle,« dobíral si ho
Karhoun, mžhouraje jizliv oima. »Osud je

osud. Podívejte se na mne, pantáto, já taky
nežiju jako kníže pán, nu, a snáším to . . .«

Tu Kri šnej se vzepjal. všecka jeho 7lost se

probudila znovu a svezla se na ošumlého
obejdu, jehož prvod a spolenost beztak
tžce snášel.

•Co vy budete mluvit?* osopil se nai ;

»jdte po svých a nelepte se nám na paty.

Nikdo vás nevolal . . .«

A Karhoun na to, ušklíbaje se neustále po
svém :

>.Aj aj — pantáto, aj aj ! Vy si ák zhurta

se mnou vedete, podívejme se! Zeptejte se

tuhle pantáty Potužaka, posloužil-li jsem mu
a zachce- li se mu, m odhánt? Tady je ve-

ejná cesta a, chce- li se mi tudy jít, vy mi
nezabráníte. .Ani dost málo se vás nebojím . .«

• Poslechnte, I\arhoune,« vpadl mu do ei
Potužák, »já vám nco povím. Pustí-li mi
mého Václava, bude to v první ad vaší zá-

sluhou a do s\-é smrti vám toho nezapomenu,
na to mžete spoléhat. Ale te mí udlejte

ješt nco k vli a necht nás. Máme spolu

co vyjednávat Tu máte prozatím ptku a na
Hluboké si zajdte do hospody a jezte a pijte,

co hrdlo ráí, rozumí se, na moje útraty. .Až

mi pustí chlapce, zajdte si k nám do Plá-

stovic a. stojím vam za to, neeknete, že

Potužák je nevdný lovk.-
Vyal z kapsy ptku a podal ji Karhou-

noví, který ji pijal, ušklíbaje se, avšak nikoli

již jizliv jako dotud, nýbrž, co jen mohl pí-

vtiv.
»Vy jste mužák, pantáto!* zvolal, ^ na mou

duši, poád povídám, že není na svt nad
pantátu Potužaka. Co se ekne, je slovo a

váhu to má. ekne se: sedlák! Nu jo, sedlák!

Sedlák je dvojí, pán a škrob ! A vy jste pán,

pantáto Potužáku, a jsem zatracenej ! . . .«

»Nu, dobe, dobe. Mockrát vám dkuju,
Karhoune, a s Pánembohem!«

•Dy už jdu, dy vím, že tuhle pantáta

Krušnej si oddechne, až m neuvidí. Podívám
se za bratrem, ten šel asi na Hlubocké ná-

draží. S poledne se vrátíme na Hlubokou,
zajdeme trošku ke Kobrm. Pece ho smím
vzít s sebou, vite, pantáto? Bylo by mu líto,

dyby se dovdl, že jsem tam byl bez nho
— bratr je bratr, vime!«

»I, jen ho vezmte s sebou . . .«

»No, dy( jsem povídal: vy jste mužák, pan-

táto ! Taky si vás vážíme jak náleží. — To
víte, ve dvou se lip pije. Na vaše zdraví si

zavdáme ...»

Zažvanil ješt cosi o svých zásluhách a

o nastávajícím osvobození Václavov a odešel.

Kráeli samí dva pekrásnou cestou kolem
Vondrovského knížecího dvora smrem k O-
hradskému zámku Krajina vkol skvostný
park, i v tomto deští, této šeré, vše pohlcu-

jící mlze, zelený jako brál. Mluví cosi k srdci

z nádherných, vkovitých dub, jež vroubí

cestu; kráíš pod hustou klenbou jejich vtví
jako v stínu uprchlých, na vždy zapadlých

vk, dob slávy a mocí ptilisté rže, pod
jejíž záštitou dobe a klidn se žílo našemu
venkovskému lidu, na njž teprve ti, kdož po
ní p;šli k vlád, uvalili tžké jamo nevol-

nictví. Ale i tyto doby plné strasti se peva-
lily, jiné, jasnjší asy nastaly, a nehybné
tlo v mrákotáchsmrti se potácejícího lidu no-

vým svžím životem ožilo. Lid náš obstál,

pekal tíhu strašných vk a ohrožuje se.

Vytrval jako tyto duby, pamtníci jeho poroby

a utrpení, nad jichž košatými temeny se pe-
hnalo botek na tisíce, jimiž lomcovaly bez-

poetné vichice, jichž šávy tuhly v tesku-
tých zimních mrazích, jichž koenm strojily

úklady hniloba a vlhko . . .

Oj, jsou jiné asy! — Vondrovský dvr,
tato stoletá bašta poroby a zvle, jehož chasa

pepadávala a trýznila sedláky, s nhož vládli

nejsveepjší karabánící, promnil se ve ste-

disko nejpokrokovjšího, nejdmyslnjšího
polního a dobytího hospodáství : zmizely od-

porné brlohy dívjších ratejen, do nichž se

tsnala ele, kde vaily a spaly v jediné

místnosti ti tyi rodinj', pravá paeništ vše-

likých nákaz a nemocí; na jejich míst vypí-

nají se úhledné budovy, vystavné z bilých

šamotek, rozdlené v množství svtlých, svr-

chovan istých svtnic, centráln vytápných,

z nichž každou obývá vždy jen jedna rodina .

.

Nevyplácí prý se to : skvostný dvr neza-

ruuje kapitál v nm investovaný. Možná,

aspo na ten as. Nebožtík starý kníže

prý se vyslovil takto : >Nesmím se ohlížet

jedin po tom, co mn prospívá. Jsem svému
svdomí a své cti zodpovdným v první rad
za osud tisíc rodin, jež vle boží pipoutala

k mému domu, a loho budu povždy pa-

mtliv.o

Kéž velkodušná slova jasného pana, kava-

líra v pravém smyslu slova, zstanou u vrné
pam.tí jeho vznešených potomk, jakož i

v pamti všech, velkých i malých, kdož mu
slouží a jeho chléb jedí ! . . .A vzejde est a

nová sláva knížecímu rodu a našemu lidu

vrátí se zapadlé doby vlády rožmberské, ozá-

ené svtlem jasnjších as . . .

Potužák s Crušným obešli Vondrov a brali

se dále parkovým krajem k hrázi Munického
rybníku, osázené stejn vkovitými duby, jako

ty, pod jichž vtvemi byli kráeli. .Sli mimo
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lovecký zámek Ohradský, v nmž umístny
jsou bohaté sbirky, snesené z široširých panství

schwarzenberských. Och, nelákaly je poklady
nakupené v tomto Pantheonu jihoeské pírody,
nezastavili se, snad ani jedinou myšlenkou
o n nezavadili. Rozlévaly se ped jejich zra-

koma vody velkého Munického lybníka, vrou-

bené místy širokým pruhem rákosového lesa,

vody klidné, do nichž se sypal neustálý drobný
déšf, vody smutné, v nichž neodrážel se modrý
blankyt nebeský, ba, jen špinav šedé cáry

trhaných nízkých mrak, zahalujících veškeren

obzor, i domy Hlubocké, jež za jasných dní

se blají za širokou hladinou, i knížecí zámek,
eský Windsor, jenž všemu kraji vévodí se

vzdušné výše, na níž knžna Eleonora jej dala

vystavti v první polovici pedešlého vku.
Potužakovi bylo volnji ; slib správcv, že

správa panství veškerým svým vlivem se za-

sadí u soudu v jeho prospch, vzpružil jeho

mysl a dodal mu nadje : pes to rzné obavy
neprchly docela a úporn se \Tacely, ím více

se blížila chvíle, kde mu bude pedstoupiti
ped soudce. as už valn pokroil, do po-
ledne nebylo daleko: opozdí-Ii se ješt jen
ponkud, páni odejdou z kanceláv, a jemu
nezbude než ekat do druhé hodmy, snad ješt
déle. A zatím jeho ubohý hoch. vznný ve
spolenosti Bh vi jakých lotr a vyvrhel,
teba si zoufá nad svým neštstím a s ne-

výslovnou touhou ždá svého vysvobození . .

.

A podaí se mu, vymoci, pinésti mu je ? . .

pinésti mu je dnes již, odvésti si jej dom?. .

Ze možnost je vylouena, odsouditi hocha
nevinn obvinného, o tom nepochyboval ; než,

obvinní je tžké, udání celníkovo závažné —
kdo poví, jak dlouho se vc povlee . . zda
je vbec v moci okresního soudce, propustiti

ho.' . . Och, kdyby pan správec byl s ním,
kdyby místo nho mluvil, vše tak udal, jako
jsem to ekl, bylo by to jiné . . . Ale, vždyt
pan správec mu slíbil, že si pospíší, že ho
možná dohoní a že se pak bez prodlení s ním
vydá k soudu ... . (Pokraování.)

DR. VÁCLAV PLACEK:

Zbožné pání.
Ze >Ze zápisk obvodního lékale«.

(.Dokoneni.)

alinova bryka tloukla

se rachotiv rozbláce-

nou a rozbitou cestou

Hrekou, mezi ploty

dvork a ploty zahrá-

dek, a u samé hospody
zahnula do uliky mezi
ploty, aby zastavila u

l\alfus, »co je koupil

Matjka z Podelhotí*.

Z hospody vybhl Pepík Zárub v slušných

erných šatech, s etízkem u hodinek a dout-

níkem v ústech, a drže se pravicí bryky, šel

prostovlasý podél, hovoil ile s doktorem.

Až sem doléhal za nimi hluk z hospody, jenž

s vní dýmu Zárubova doutníku a svátením
úborem Hreckých hlásal každému píchozímu
svátení den.

A také byl naveer Velikononího Hodu
Božího. Veer sychravý, vtrný, se stídajícími

se srážkami dešt a snhové krupice . . .

Doktor seskoil s bryky a vešel do sedníce

Matjkovy.
Na stole už hoela lampika. Matjková cho-

vala asi roní dcko s k.výma nožkama,

ohromným nadmutým bichem a velikou hlavou,

vedle ní na lavici si hrálo starší, a u stolu

stál Matjka. Venca sedl u nemocného.
Doktor promluvil vlídn na starého Kalfusa,

vyptal se, kdy a jak co poalo, dal si ho po-

mocí Pepíka Záruby a Matjky posadit, pro-

klepal a proposlouchal ho na zádech, na jazyk

se mu podíval, a když Kalfusa položili, teplo-

mr v podpaží mu vložil.

Pak povídá: »Tohle už je vlastn konec . . .
j

Už je hotov I-

Venca vylítl, až lavici prudce zaharašil.

•Tak jako už mu nebude pomoci ?« ekl
Záruba a vtáhl do úst dým z doutníku.

»Tak to nemyslím!* bránil se doktor —
»v týdnu bude chodit. Konec nemocí, pátelé,

s tou. s tou už je skoro hotov.

«

Venca se zamrail, Pepík Zárub se usmál
mžouravýma okama, a nahnuv se k nemoc-
nému, ekl mu

:

• Pantáto, slyšel jste?«

Kalfus otevel oi a podíval se jima ze ši-

roka do oí doktorovi. Jeho tvá se nehnula,

ustrnula v lhostejném výrazu, jen tvrdé, roz-

pukané rtý šeptly: »Slyšel, ale nevt-ímU
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Doktor vyšel. Do bryky mu pomáhal Pepík

Zárub. Matjka otvíral dvée, aby vyšel dým
ze Zárubova doutníku, jenž dráždil Kalusa
ke kašli.

• Pokejte, co to?" pravil najednou doktor

a naslouchal.

»Ale to Venca, chechtá se, trojka! Snad ma
radost, že tatík vyváz'!«

Malina se ušklíbl a pohladil biem rapa.

Bryka se zakymácela, poskoila si nkoli-

kráte na kamenech, zhoupla se do nkolika
jam v cest, plných bláta, a vyplula neklidn
z Hrky. Doktor zmizel.

Pepík Zárub vešel opt do hospody. Parta

ekala.
Byla tma ...

Venca pes veškero tvrzení doktorovo ne-

pochyboval, že tatík ume.
Proto, když Malina pivezl z msteka •likU",

lil mu jí násilím do hrdla, že se Kalfus div

nezalkl. Až mu ji musil Matjka vyrvat a do-

nesl ji do hospody, kde dodlával Pepík Zá-

rub v barvice poslední bankovku z ženina

podílu z prodeje chalupy.

•Ten kluk zatracenej by ho snad otrávil!"

ekl Matjka podávaje lahviku s lékem Pepí-

kovi; ^na, — u mn to není jisté, on všecko
najde. Nejlépe bude, když si to vezmeš ty na
starost."

»To víš, že vezmu,* ekl bode Pepík; 'dej

to sem!'í .A podíval se na štítek lahviky
»Za hodinu lžiku," — etl se štítku a

obrátiv se na Matjku, ekl: »Mžeš jít dom,
já to obstarám.*

Když došel z hospody po tetí k Matjko-
vm, — vždy správn po hodin, aby vpustil

tatíkovi po lžice léku do úst, zastihl Vencu,
an rovná starému nohy a ruce mu skládá

kížem na prsou.

»Co to dláš ?« vykikl a skoil k posteli.

»Ten mu pomoh', hehe,« chechtal se Venca.
• koukej !« a ukázal na voskov zbledlou tvá
KalfusovLi a zavené jeho oi.

Pepík strnul. Postavil lahviku s lékem na
stl a naklonil se nad nemocného, jenž neje-

vil známek života, jen hrel. jako když stéblem

do vody fouká.

.Matjková s dtmi vyšla. Matjka stál za
Pepíkem s pipravenou Ižicí a tžce dýchal.

Krev v nm stydla.

»To jsem blázen, to jsem blázen !< kroutil

Pepík hlavou a foukal starému do oí.
Najednou sebou škubl.

"Lžíci l« vykikl a vytrhnuv ji Matjkovi
z ruky, nalil na ni léku.

Venca piskoil a vyrazil mu ji z ruky. Pak
se octl nkolika skoky v tmavé noci . .

Pepík zaval a chtl se za ním pustit. .Ale

Matjka ho zadržel.

V tom se Kalfus na loži pohnul, rozkašlal

se, až se Pepíka chytat musil, a nahnul se

pes peles hlavou k zemi . . .

Od té chvíle mu bylo lépe: volnji dýchal

na prsou už mu tak nebublalo a pot, bohatý

jako zrna hrachu, usedal mu na ele a nose.

Uklidnil se a usnul. Spal nerušené až do rána.

Bylo neobyejn teplo . . . Nikdo nepama-
toval takového dubna. Poupata se rozvíjela

kvapem v listy a kvty, travika se zelenala,

obloha záila oslniv.

Hrekou hlavní cestou, která už také vy-

schla, kráel doktor z msteka.
Ped ním hnal ddík jakýs nkolik housat,

malých, sotva vylíhlých. Ohlédne on se práv,

když ho má doktor dojít a —
íPane upímný — — <

"Kalfus !« ">

Doktor se usmál a dal se s ním do ei.
Tisíce dík splývalo Kalfusovi se rt, dosud
zkornatlých, ale zrak byl smutný, jako po-

haslý ohník. I slza se z oí vykoulela a splý-

vala zvolna klikatinou vrásek

»Co vás ješt trápí ?«

• Zbožné pání, pane upímný !«

»Jaké, — mluvte !«

•Vencu kdybych ml doma . . ! Tehdy, jak

se mi polepšilo, nedal se udržet, — a že

musí pry . . Jen Vencu, jen Vencu . . !
Kalfus plakal . . .

Jen Vencu ! Zbožné páni

!

Venca ml také »zbožné« pání! Jen že ho

Bh nevyslyšel . . .
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Popelikou.

ale tato lež

kosti. Patnáct — dvacet

let ostouzí nám již Prahu

tato potupná, neodvod-
nná výitka — proto

nejsou v ulicích našich

turisté s ervenými pi-

rukarai, s plány situa-

ními a cestovními rádci

tak etni, jak by Praha

pro své pvaby a pa-

mátnosti zasluhovala. ís-

lice turist v statistice

pražských hotel stoupá

tedy jenom normáln.

Nejvíce cestují Nmci
a Angliané. Tito mají

oblíbená shromaždišt na

Riviee, v Itálii, Švýcar-

sku — do ostatních

konin zavítají jen náho-

dou nebo v skrovném

výbru. Nmci z umín-
nosti — nkteí i z pla-

ných obav, výše nazna-

ených — nejdou utrácet

peníze do rozkieného
hnízda eské nesnášelivo-

sti, za jakou Prahu poklá-

dají. Ale pes to vše má
Praha alespo normální

A HOSTE.

árodnostní rozpory naše zavi-

nují, že Prahu míjejí veliké

proudy lurisi, kterými se v pí
hodné dob tak oživují rzné jine

koniny evropské. Jsme pomluven

nepátelskou žurnalistikou, vyhiá

šeni za divochy — ped nimiž nen

jist nikdo životem, proto je v tu-

ristice svtové Praha dosud jen

íká se, že má lež krátké nohy —
má pevné

turistickou frekvenci. Kdo Prahu

spatili jedenkráte, stali se páteli

její krásy, její melancholické

hisiorinosti a jejího dojemného

zápasu o moderní život. A tito

pátelé vyvracejí lživé pomluvy

o schudlé princezn a povzbuzuji

své známé k výpravám do Prahy.
''*~-'

Touristická literatura cizojazyná ^r"»
také poíná si nás více všímati — ^^^ m,

proto možno doufati, že as pe-

mže nepízei k nám i na tomto
,

poli.
ff,

'
1

Za to má Praha zabezpeenu

pízeí turist eských. Je Mek-

kou národa v trojjediném našem království žijícího

— poklonit se obas
její sláv pokládá za sva-

tou povinnost každý pí-

slušník našeho kmene.

Až se Slovanstvo roz-

pomene svého významu,

až pochopí, jaká moc

a síla spoívá v jeho

vzájemnosti — pak jist

též rozhojní se turisté

slovanští v pražských

výkazech. .\ litovati vru
nebudou — nebo Praha

obrovskými kroky hledí

dojiti významu moder-

ního velkomsta — již

dnes postaráno je tu

o pohodlí i nejvybíravj-

šího hosta.

Pražšíí hoteliéi do-

vedli se zaíditi dle no-

vého vkusu, komunikace

místní je výborná, pá-
telé museálních památ-

ností eká hojný výbr
zajímavých sbírek — ale

hlavní vcí je, že pro-

cházka Prahou patí k po-

žitkm, jakých na celém

svt ve vnitrozemí není

mnoho.

ri-f"t^^
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Proto jsou naše nádraží asto svdky velkých

shon. Když studentstvo do Prahy, msta škol a

ústavu, nastupuj neb odtud dom spchá, když

sv. Janská pout, sv. Václavské dny nebo nkterý

velký podnik národní okázalosti vábí národ ve

vltavskou kotlinu v stedu

království, bývá na praž-

ských nádražích hluno, jak

o malém soudném dni.

V lét a na podzim pi^i-

chází cizinc do Prahy nej-

více. Svtové lázn na po-

mezí, arovná zidla léivá

v horách Krušných bohužel

ješt neposílají do Prahy tolik

host, kolik by jich za nor-

málních pomr musila vnad-

ná metropole vítat — ale

pece jenom nco e.xoti-

ckých poutník zahrani-

ních o Prahu

vždy zavadí.

Kdyby a-

lespoii Slo-

vané rozpomnli se u kouzelných zí-

del eských na svou píslušnost

k nám — byla by Praha v dob
cestování oživena jaknaleží. Získal

by z tch milých návštv nejenom

obchod, eské umní, umlecký pr-
mysl — ale sílena by tím byla velká

idea, v jejímž splnní strážcové slo-

vanských maják spatují ozdravení

churavící Evropy. K nemalé naší

škod dležité trati železniní vyhnuly se z píin
politických Praze. Hlava eského království není

uzlem nejdležitjší komunikace svtové, akoli za

doby dostavník a poštovních ambulancí do Teplic,

Karlových Var a ostatních velkých lázeských
míst mimo Prahu se skoro nikdo nedostal. Snad se

parlamentní taktice našich podaí jednou zjednati

v této nesnázi nápravu.

Je dokázanou vci, že žádný nový komuni-

kaní prostedek nevytlaí lipln staré. V dob
automobil jezdi stále ješt lidé s trakai — v dob
drah parnici a elektrických nezmizely postavy p-
ších cestovatel, chudých vandrovník, ani všechny

omnibusové archy neodvlékli do museí. Poštovní

vo;y mají dnes ješt tvar pipomínající 18. století

* na áe potravní v Praze je denn revue všech

vozidel, na které lidstvo v posledních vcích se

zmohlo.

Proto i figurky turist v pražských nádražích a

ulicích jsou stále pehlídkou typ, které se mní
jenom v podízenjších detailech.

Novomanželé stále ješt jako v dobách Nerudo-

vých jsou komití s rzných stran, divadeln vy-

strojení dobývai ledovc s alpský.ni holemi,

s protží za klobauke.ii, v málokterém letním

vlaku scházívají, Angliané, Francouzi, Švédové a

Vlaši dovídají se ped památ-

kami pražskými od posluh
neuvitelné vci v žargonu,

který pipomíná volapk asij-

ských matros — nkdy se

mihne okoládová ple nja-

kého indického naboba, který

si spravil žlu v Rudohoí,

asem se mohou lidé ohléd-

nouti za ernochem, který ne-

patí k cirkusu, neslouží v n-
kterém závod reklamy po-

tebném, ale platí si fiakry a

salony v hotelech z mšce
zlatem nabitého. Nmci, na vše

lektyrou dokonale pipravení,

niemu se nedivící, americké

výpravy dam, na nichž jsou nápadný jenom želez-

niním prachem znehodnocené plášt — asem
njaké princátko s ueným vychovatelem, párky

manžel, kten se již vzdali obchodu

a chtjí v posledních dnech života

pohodln podívat se na svt — to

jsou tak hlavni turistické typy, s ni-

miž se Pražan srazí ped orlojem,

na chodbách radnice, v zámku neb

v Královské oboe.

Vítáme i tyto vlaštovky rádi, ale

srdce veseleji pece jenom poskoí,

když se setkáme na pražském dlá-

ždni s eskými postavami. S vese-

lými studenty, kteí tobolku chud
' opatenou v kapse hlídajíce, Prahu

kižují, nedbajíce únavy. O všem

vdí z knih a školských pouek — nyní jdou

pást oi. Kontrolují pamt, váží slovo historie, vý-

klady místopis.

Nkdy vlee nadšený uitel ady venkovských

žák. Malé processí zvroubí Prahu a nic si ne-

odpustí. Pan uitel

svou výpravu doma
náležit vyzbrojil v-
domostmi — nyní

má mluvit názor —
nejlepší paedagog.

Mnoho eských
poutník vábí do

Prahy divadlo — n-
kdy i veselejší n-
jaký žánr zábavy.

.\by se zájezd do

Prahy odvodnil, od

toho jsou všeho dru-

hu spolky, centrální

organisace, svazy,

sjezdy stran, schze
odborné, pouné,
pednášky, výstav-

ky, porady ....
Za tisíci student

llilU %



CISLO 34. M Á J RONÍK IV.

,^r>^^

pijíždjí starostlivé maminky,
peliví tatínkové — svobodní

lidé utekou obas venkovským
hostm z dvod nejchyteji

vymyšlených — sleinky bez

porady s Prahou tak snadno

se neopatí novinkami mód-
ními — tolik eských hospo-

dyfi je pesvdeno, že není

na svt lepšího výbru než

v pražských krámech.

A ti všichni promují stále

a stále ulice pražské v mrav-

eništ, ve kterém je stále živo,

veselo.

Tento stálý píliv barví

Prahu velkomstsky a iní

z ulic jejích prtoky zdra-

vého obchodu, životných styk, hospodáského roz-

víjení.

Nil záplavou svých vod úrodni roviny egyptské
— hosté Prahy posilují svými návštvami, uká-

jením zde svých poteb duševních i hmotných
srdce své vlasti. Kdyby tomu nedostávalo se po-

tebných šáv — bylo by po život. Že vsti-ebává

Praha hlavn z eského národa — proto je sice

rozvoj blahobytu jejího o nco zdlouhavjší, ale za

to nám zdravjší. Briket.

Z ESKÉHO ŽIVOTA.

^ Divadelní List Máje uctívá v ísle práv
vydaném okázalým zpsobem šedesáté narozeniny

pedního našeho dramatického spisovatele p. JUDr.

Josefa Štolby. Básnického toastu ve form
brillantn koncipovaného sonetu dostává se tu osla-

venci od dr. Jaromíra Boreckého, milou vzpo-

mínku napsal l-^rantišek Her i tes a na Štolbovy

pamti, jež práv vycházejí po sešitech, upozoruje
delší úvahou dr. R. J. Kronbauer. íslo toto

pináší zárove úplný seznam dramatických dl
Štolbových v chronologickém poadu, jenž doplnn
je daty o premiérách všech her. ( )brázková ást
slavnostního ísla je bohatá a pestrá. Vedle zdai-

lých podobizen oslavencových je tu ada vynikají-

cích postav z jeho kus, z nichž zbudí dozajista

pozornost podobizna si. Adély Volfové v úloze Bare
v »Závti«, p. AI. Sedláka v úloze Jiího z téhož

dramatu a m. j. v.

— Karel Fischer, esko-židovský pedák praž-

ský, dokonal po dlouhé chorob pozemskou svou

pout ve vku 47 rok. Zesnulý byl milý, taktní

muž, jenž tšil se pro svou vzácnou, ušlechtilou

povahu velké vážnosti zejména v kruzích spiso-

vatelských a novináských. Fischer byl magistrátním

úedníkem, ale celou svou duši tíhnul k povolání

novináskému, jemuž z poátku také se vnoval.

eští židé pražští ztratili v nm neúnavného, na-

dšeného prkopníka. Vzpomenou jist nesetných
jeho zásluh a neopomenou zmínit se o tom, co

zesnulý vykonal pro rozvoj otázky eskožidovské
vbec. Redigoval representativní jejich publikaci

»esko-židovský kalendá* plných dvaadvacet rokv
a svými pátelskými styky zejména s Vrchlickým,

Arbesem, nebožtikem Stroupežnickým a Ed. Jelínkem,

sekretáem Fr. Kvapilem, red. Kamprem a jinými

hrav pekonal nechu literárních kruh pispívati

do kalendáe a docílil toho, že uinil z tuctové

roenky této knihu znaného literárního významu,
která byla rok co rok po zásluze ocenna. K.

Herec Karel Polák, jenž zemel 25. dubna
t. r. ve Vlachov Bezí, byl u pražského divadla

mnohem déle než jak bylo v úmrtních zprávách

zaznamenáno. Byl angažován r. 1865, když edi-

telem byl Liegert a vrchním režisérem Švanda ze

Semic a odešel od divadla r. 1878 za artistického

editele Fr. Kolára lekon. ed. byl Maýr). Pamtníci

nám vypravovali, že Polák musil od divadla pro

nezhojitelnou chorobu, která byla takového rázu,

že se s ním nechtli herci v garderob oblékati.

Byl to znamenitý charakterní herec, jenž vynikal

zejména v rolích intrikánských. editel Schmoranz
pamatuje se na výborný jeho výkon v » Pražském

židu*. Bylo to o premiée hry léto, v níž hrál

Polák hrabte Henricha Matese z Turn. Pan Bo-

humil Forman a bibliotéká Národního divadla p.

Elsnic pamatují se na celou adu vynikajících jeho

rolí. Starý pán, Josef Jií Kolár, velice cenil Polákovu

hereckou zpsobilost a dával mu role ve svých

kusech. asto zastupoval Františka Kolára, jemuž

stál estn po boku. R. 186ii hrál Polák pi pre-

miée »Barona Goertze« titulní roli, v »Janu

HusovÍ€ Štpána Pálce, v » Hamletu « prvního herce,

ve » Farái z Podlesí* Jozu Koínkáe, v »Nar-

cisu« hrabte Dubarryho, v »Mravencích« staršího

novomstského cechu malíského, v »CestáchJveej-

ného mínní* presidenta z Michalovic, ve »FaustU€

Wagnera, famula Faustova, ve »Smrti Valdštýnov*

Wrangela, švédského plukovníka, v »Egmontu«

tajemníka Richarda, v »Loupežnících« Franze
z Mooru (z tohoto obsazení ze 26. prosince 1870

žijí pouze pp. Seifert, Chvalovský a Koubek a si.

Horská, pozdji provdaná Dostálová, matka hereky

si. Leop. Dostálové) a m. j. v. Nkteré jeho role jsou

dosud v živé pamti starších návštvník divadla.

Tak vzpomíná se zejména na jednu episodní roli

jeho, kterou pozdji pevzal v » Pražském židu*.

Byl to jeho brillantní výkon v roli soudce in haere-

ticis, ve které slavíval triumfy. Na Poláka se na-

dobro zapomnlo. Po svém nedobrovolném odchodu

z hlavni scény živoil njaký as u koující

spolenosti. Pan Rada setkal se s Polákem u divadelní

spolenosti Svobodovy v Teli. Polák uchýlil se potom

do Vlachova Bezí, kde žil z nepatrné pensiky 33 K
msín. Asi ped pl druhým rokem byl ošetován ve

všeobecné nemocnici pražské, kde byl ze šetrnosii a

542
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z licly ku své slavné minulosti delší dobu ponechán,

a ml býti jako uzdravený mnohem díve z ústavu

propuštn. Zdá se, že spáchána na nm ped lety pece
jen kivda . . . nebylo to s chorobou jeho asi tak

hrozné, když dokal se tak vzácného vku. — r.

• eská grafika. Obdivovali jsme na výstav
»Krásné Prahy« poslední zbytky subtilních umní,
jež dovedla v litografiích, leptech, aquatintách za-

chytiti všechno kouzlo a rytmus starosvtského

života bývalé Prahy, Jež nedovedla nám za-

chovati umní »vysoká.« Toužili jsme po tom

krásném pomru, jaký panoval v asech našich

prababiek mezi obecenstvem a jeho umlci. Gra-

fická umní, staletou kulturou vypstná, byla

tehdy v tsném styku se životem, uvyklá kondensovati

jej a liiti na malých plochách, zachovávající

v stech malých listech kulturu doby. Dnes jsou

nám tyto zažloutlé lístky pedmtem obdivu a lásky,

ozdobou sbírek, potšením jednotlivce.

Dnes z dlouholetého úpadku k novému, ne-

tušenému rozkvtu probuzena rozmnožovací umní,
nemají té široké pdy všeobecného zájmu, z niž

vyrstala grafika stará. Nevnikaji více do širokých

vrstev lidu jako stedovké devoryty a rytiny,

nejsouce již prostedkem náboženské propagace, ne-

slouží emeslníkm za pedlohy jako listy renaissanní,

nezdobí knh ustupujíce mechanickým zpsobm
reprodukce, a nemají konen ani dosti toužebných

oi, které ochotny jsou radovati se z kouzla barev,

grácie gesta, hbitého postehu, horeného snu,

smutné pohádky. Aspo ne u nás. Grafika u nás

je dosud jen umlým kvtem, vzdálenjším luxem,

pedmtem lásky a touhy jen nkolika sbratel.

Již od nkolika let objevuji se na našich výstavách

porznu a jednotliv listy rzných technik, tvoené

vtšinou jen ve chvíli oddechu jako na odskoku
od jiných, »monumentálnjších« technik. Jen Zd.

Braunerová, A. Hofbauer, M. Jiránek, Ad. Kašpar,

Vojt. Preissig, Vikt. Stretti, Fr. Šimon, (nevím, zda

výet úplný) pstuji soustavnji rzné techniky

grafických umní, nepoitáme-li ješt v Paíži tvo-

ícího Kupku.
Pan Vojtch Preissig dokonce vnoval se grafice

úpln. A pracuje hned ve dvojím smru. Bývalý
žák umlecko-prmyslové školy snaží se o zvednutí

úrovn úpravy našich knh, na níž tolik u nás

hešeno, snaží se uiniti z knihy opt ladný celek,

umlecké dilo, jakým bývala v dobách mén silné

a mén pekotné produkce. Druhé pole jeho in-
nosti je grafika vlastní. Pobyt v Paíži obeznámil

jej se všemi subtilitami technik, zvlášt barevného

leptu, v nmž vytvoil adu výborných list. Nej-

novji ohlašuje pod hoejším titulem edici, která,

setká-Ii se ve veejnosti se zájmem hodným jejího

významu, mohla by mnoho vykonati u nás k pro-

pagaci tchto krásných umní ; soustediti všechny

naše grafiky, zjednati jejich pracem obecenstvo.

Ve volných lhtách chce vydávati jednotlivé listy

rzných umlc, v omezeném potu výtisk, rz-

ného provedení a mírné cen. Sbírku zahajuje

krásná barevná aquatinta pán Preissigova, Jako

pokraováni ohlášeny pražské lepty Streitiho a

cyklus devoryt Miloše Jiránka: Zbojnici, s te.xlem

jim psaným. Bylo by dobe, kdyby naše obecenstvo

u podniku pán Preissigova nezstalo u platonického

obdivu. c. d.

Rcpcrtoir Máje
s nemalými obtížemi z

pouuje práv vydaný

Celkem pijal Máj pro

právo provozovaci

roku

Jak mohutni akce, kterou

apoal Máj roku 189.5, o lom
výkaz docílených pedstavení.

divadel, autory honorá za

u 1805 . .
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53. IJeal(1896) 52, Otec (1898) 52, Zkažená krev

(1SÍ»S) 51, Na byt (1809) 50, Jan Výrava (1897i

47, Maroušek (1903) 4(i. Probuzenoi (1897) 45,

Žn (1904) 44, Závra (1902) 42. Neznámá pev-

nina (I899i41, Gazdina roba (1898) 39 Její pa-

storkya (1899) 37. Krejí a švec ('1900) 37,

Rozveselena rodina (1002)37, Flachsminn vycho-

vatel (1901) 36, Její systém (1905) 35, Návrat

(1001) 35, (Potlouklo 1901) 34, Pampeliška (1897)

34, Zlodj (1896) 33, Oblaka (1904, 32, B.nka-

lovy tra-npoty (1898)^31, Dycnánek paní dokto-

rové (1001) 31, Sirotí peníze (1900) 31, Ravug-

golo (1897) 29, Hrzoátrašná noc (1898) 29,

V lisk.ilí (1805') 28. Mlení (1004) 27, Manžel ze

šetrnosti (1002) 27, Divadelní vlak do Prahy, (1897)

27, Pan obecni tajemník (1902) 26, Enigrant

(1898) 26. est (1896) 26, Pástky (1896) 26,

Vojtch Žák (1899) 25, V ochran Napoleona

(1899) 25, Marlnka Válková (1896) 25, Když
vraný táhnou (1003) 24, Malomští aíjlomati (1898)

24. Na Valdštýnské šacht (liiOO) 24, Tn halíe

(1904) 24, Slunce (1904) 23, S lhurKa (1903) 23,

VykouDení (1901) 23. erv (1903) 22, Falbv
knt den (1904) 22, Pohostinsku (1890) 22, Po-

mluva (1896) 22, Svdec (1896) 22, Bartoš Tu-

anský (1900) 21, Slušnos (1904) 21, Osudný
manévr (1005) 20, Sestenka (1897) 20, Studenti

(1898) 20, Svt malých lidi 11895) 30, Tiché ju-

bileum (1901) 20, Pítmí (1806) 19, Pátá hodina

pí. Berouškové (1904) 18. V panském eledníku

(1898) 18, Pasekái (1904) 17, Rozklad (180S)

17, Svato a Milena (1901) 17, Svta pán v žu-

panu (1890) 17, Václav Hora aneb Pražské dti

(1001) 17, Veselohra (1897) 17, Zákony (1002|

17, Opuštný (1807) 16, D -hráek (1004) 16, Jarní

píse (1809) 16, Kl-ivé cesty (1898) 16, M.D. Ret-

tigova (1901) 16, S/atojanská pouf (1898)

10, Byl jeJnou jeden král (1900) 15, Hích (1897)

15. M ádi (1902) 15, Na vždy (1904) 15, Teta

z Ruska (1903) 15, Zlatý déš (1896) 15, Njvý
život (1807) 14, ekanky (1001) 14, Konce mládí

(1800) 14, Olga Rubešova (1902) 14, Radúz a

Mahulena (1901) 14, Útok zisku (1898) 14, Syn
lovka (1898) 13, Tžké ryby (1902) 13, Utopený
manžel (1897) 13, Kolébka (1899) 12, Krakonoš

(1905) 12, Slepý (1900) 1 2, Stará pani (1905)12,
erné duše M8í)0) 11, Jen žádný snm (ISOD) 11^

Pacientka (1003) 11, Starší závazky (1805) 11,

Vlastenecké povinnosti (1905) 11. Eva ze Zavoic

(1904) 10, Já mám píjem (1899) 10, Nadéje

(1902) 10, O Helenu (1905) 10, Pohádka o jaru

(1904) 10. Sbratelka starožitností (1897) 10, Vel-

kostatká (1897) 10, V slabých chvilkách (1902)

10. —
• .lindrich Mošna a jeho Kofránek z •Vod-

ního Družstva*. Potkám v Resslové ulici puna

Mošnu. Bylo to ve stedu ke tetí hodin odpolední

— umlec pospíchal do Národního divadla. »Ko-

fránka . . Kofránka z »Vodního družstva* si jdu

zahrát . . to je rolika pro mne jako stvoená . .

víme . . docela pirozená . . ta se sehraje . . lovk
vystrí hlavu ze dveí a v hledišti už je haló.* Mošna
se zastavil a vypravuje o tom, jaké úspchy klidil

v Brn. » Jeden etnický strážmistr pišel po pedsta-

vení ke mn . . prosím, dejte dobrý pozor . . etník,

strážmistr k tomu . . Poká si na mne, stiskne

mní ruku a povídá; »I mne jste rozplakal . .

v divadle jsem si potají, aby mne lidé pi tom

nepistihli, oi šátkem utíral.* Pkn dkuju, to by

byla ostuda, aby vidli lidé swichmistra* breet.

Toho Štolbova Kofránka mám celého v kapse . .

proto také nepospíchám . . . mám asu dost.

Hodím si na hlavu paruku . . na ele to trochu

zarivnám a už jdu rovnou na jevišt. »Nu . . .

snad se pece trochu nalíite« prohodím. »A k emu
bych se líil . . pro? Co bych tím docílil . . ?

Njakou árku semhle, njakou tamhle . . a mám
já to 10 zapotebí? Pánbi mn jich chvála Bohu . .

vlastn, správn eeno, bohužel, nadlal ve tvái

tolik, že bych je radji zaliii, než si je ješt pi-

dlával. Jen se podívejte . . sedí jedna vedle druhé

a denn pibývali.*

Umlec rozhlédl se kolem sebe a pidušen praví.

»ekl jsem, že mám toho Kofránka celého

v kapse . .tuhleje. .« Mošna vytáhl z kapsy

paruku a rozesmál se jako hrdlika. Vidl jsem

na nm, že má tisíc chutí nasadit si ji na hlavu.

Ale nešlo to . . lidé se zastavovali a se zalíbením

pozorovali živou gesikulaci nejpopulárnjšího es-
kého komika. Zastril paruku do kapsy, podal

ruku a tím svým nenapodobitelným zpsobem
opakuje: -KotV.-inka — Kofránka z » Vodního

družstva* jdu si zahrát . .
—au—
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Anketa »Máje«.

(Pokraování.)

Slovinec, Dr. F. Zbašník, advokát, starosta

v Lublani, nkolika silnými rysy nartal celý

mavý nártek v plném znní.

•Jak že by neml být možným spolený
postup slovanských národ v íši ! Nestejnost

zajmuv je pouhá fráze. Od Nmc se ume

!

Zájmy pruského podaného jsou docela jiné,

nežli zájmy nmeckého pisthovalce v Bosn
nebo v Malé Asii i bh ví kde, a pece
jeden druhého podporují a pece všichni
sledují týž zámr — uplatovati šíivost n-
meckého živlu na všech stranách

!

My Slované máme zapotebí dalekozírných,

energických, rozmyslných, hybných vdc,
povznesených nad malichernosti svých osob-

ních zájm, ale za to nadaných smyslem
i pro nejdrobnjší okolnosti, jež by mohly
prospti spoleným velkým zájmm ná-

rodním !

FBylo by nám Slovanm zapotebí veliké
organisacc, rozšíené po všech vlastech, kde

Slované obývají, zapotebí živého a mocného
ustrojení bez stanov a bez pedepsa-
ného schválení... Za to by se musela
organisace ovšem písn držeti v mezích záko-

nitosti, aby se neocitla v rozporu s mocnostmi
vládnoucími.

Opakuju znovu: jednejme podle Nmc!
Nmci mají, pravda, svoje spolky, které pra-

cují nám na úkor a my máme proti nim svoje,

které jaks taks paralysují jejich úsilí. Více
však nemáme a to nám nejvíce škodí, nebo
Nmci všude a na všech stranách, kdekoli

se objeví, pracují potichu, bez okázalosti,

s nejvtším sebezapením — dokud se ne-

cítí dosti mocnými. Jakmile se jak se patí

»Spolku slovinských spisovatel a publicist<

slovanský program. Klademe sem zají^

zakotvili, pak vystupují se známou svou bez-

ohledností podle Bismarkova hesla : moc ped
právem ! Tím zpsobem vinorodná Slavonije

pes noc promnna v kraj nmecký.
Následkem své nedbalosti ')^my Jihoslované

jsme takka vyhubení. Ve Stýrsku a Koru-

tanech rok za rokem posunuje se naše hra-

nice dál na Jih. Však s tím, v jistém smyslu
pomalým svým postupem nejsou Nmci ješt

spokojeni. Usilují tisknouti nás se všech stran,

všude zaizují) své stanice, budují své ne-

dobytné tvrze. Takými tvrzemi už poseto

celé Krasko. Nestane-li se zázrak, bude
kraské Goresko zanedlouho stejn v rukou
nmeckých, jako je už dnes celá slovinská

ást Korutanska. Všudy, všudy mají Nmci
své stanice ! Terstu zmocnil se už nmecký
obchod. Svtoznámá Opatija je nmecká.
V Chorvatsku, v Slavoniji, v Bosn atd. jsou

silné nmecké osady. Jich kruhy ím dál více

se šíí, dokud jeden druhého se nedotýká,

až potom splynou — v celek.

Ohromný je úkol, jenž oekává nás stedo-

evropské Slovany a nesmíme se ho lekati.

Bude zapotebí desítiletí, snad století, nežli

napravíme, eho jsme zanedbali Zaátek ne-

bude píliš úspšný a musí nás k dílu pohánti

vdomí, že na dnešku závisí zítek. Cokoliv

1) Každé množství (dav, spoleSnost, národ etc.) je

nedbalé, pokud není vedeno, tedy ustrojeno, jinými

slovy, nemá-li svoje ústrojí, jehož úkolem by bylo,

dbáti celkového prospchu, být stálo na stráži a z a-

i z o v a t i — eho teba. Red.
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podnikneme, musí být podniknuto se

zením na konený cil. Všichni velcí

národové zápasili o svtovládu, pro
bychom my Slované nemli rovnž usilovati

o ni ? Zde je náš konený cíl ! Pes to

však poátené úsilí naše bude odkázáno
na úzké meze. Budovu teba stavti zdola
nahoru, kámen na kámen teba klásti. Vše
musí být obezele pipraveno.

Stavba na nepevném základ se sbortí.

Každý postup má zapotebí jisté soustav-
nosti . .

.'')

Pedevším mli bychom my Slované sdru-
žiti své síly na tchto polích

:

1. na hospodáském,
2. na politickém,
3. na kulturném poli.

Na kterém poli združení nejdíve bude
dosaženo, je vedlejší vc. Po mém názoru
však teba usilovati o n souasn na
všech polích.

Kterak iia poli hospoíláském ?

Jenom drobnosti se dotknu.
>Svoji k svému« se u nás Slovan dosud

mnoho neosvdilo. V tom smru bylo by
mén kieti a více konati. Válený ryk po
asopisech: »svoji k svému!«, jenom škodil,

protože budil protivníky k odporu . .
.') A

heslu bylo by pimiti význam širší, ne jako
dnes, kdy na p. Slovinec pokládá za »svoje«

pouze to, co mu dodá Slovinec a s jiným
Slovanem už — nepoítá . . .

Všickni menší národové slovanští zaplaveni
jsou nmeckým zbožím a všechen náš peníz
pipadá k zisku nmeckých rukou. Pro k nám
Slovincm nepichází tolik eských jednatel
jako pichází nmeckých.' eský obchod
velice snadno by se povznesl, kdyby si po-
drobil všecku ob las t slovanských kraj
v íši. Zápas nebyl by zde píliš tžký. Slované
bu jsou už na tolik probudilí, aby dali ped-
nost bratru Slovanu, bu by se dali snadno
povzbuditi. Ovšem bylo by teba njaké zá-
ruky, že ten,^kdo se mi pedstaví jako ech, je

opravdu ech a že vskutku zastupuje
eskou lirmu. Odprci naši jsou iperní a
užívají všech možných prostedk. Musel by
být njaký úad, který by ml vše v evi-
denci a vystavoval potebné legitimace.
Co tu praveno o eském, platí obdobn o všech
slovanských národech. Doporuovati bylo by

-') Obezelost, úelnost, soustavnost . . . samé vlast-

nosti, jež marno je kázati neustrojenému množství.
Každ}' dav a tudíž neustrojená »národni spolenost< je

podle svl' mnohotni; pírody neobcz elý tvor, ne schopný
jakékoli •soust.ivnosti«, vydán bezmocn všemožným
vnjším vlivm, nátlak a útokm. Red.

^) .'\ pece není jinak možno, dokud jako národ ne-
máme jiného orgánu (ústrojí) pro svj postup a svoji
obranu mimo — tisk. Jako ta osada »ivavých«, jichž
jedinou zbraní a hradbou bvl veliký — buben. Red.

jen spolehlivé firmy a bylo by psobiti, aby
slovanské zboží nebylo dražší a horší
cizího.*) ... Ve Štýrsku a v Korutanech je

na tisíce slovinských odbratel »šulferajnských«

a 'SÚdmarkovských' zápalek. Slovinské
barvy na škatulkách tu pomáhaly I

Naše práce má být obranná, však možno-li

kde, i výbojná. Pro echy, jako nejpokroilejší

z nás, je mezi Slovinci, horvaty, Srby a Bul-

hary, ba i mezi Poláky oteveno široširé pole

innosti. I s Ruskem bylo by navázati styky
a se Slovany, kteí v Nmecku žijí! Politika
by pi všem zstávala stranou. Bylo by
vystíhati se všeho, co by mohlo vzbuditi po-

dezení njaké všeslovanské propagandy. ím
mén by se hospodáské otázky mísily s poli-

tickými, tím vtší byl by hospodáský úspch,
tjm pak vtší naše váha — v politice . . .

Cechm teba pipomenouti; hlete, abychom
píšt od vás kupovali, co jsme dosud ku-
povali od našich — odprc!
Novjší dobou vymáhá si také slovanský

kapitál v i-íši svoji platnost.

Bylo by usilovati o to, aby slovanský ka-

pitál obrácen byl na slovanské podniky...
V tom smru bylo by teba ješt mnohého
pouení mezi lidem. Slovinci ješt po vtšin
ukládají své úspory u penžních závod n-
meckých, které namnoze nepátelsky psobí
ve slovinském kraji. Podobn zpozdilé pomry
najdou se snad i jinde. '^)

Bylo by vcí vhodného zízeni, aby vždy
a všude Slovan podporoval .Slovana. My Slo-

vinci obýváme pekrásný alpský kraj, Chorvaté
mají osazený beh moský. Bohatí Rusové
Poláci, echové mli by svoje peníze do"
nasetí do kraj, kde pebývají jich brati"

Opatije je na vahách, bylo by teba o ní roz-

hodnouti. Vrbské jezero v Korutanech je ztra-

ceno, ztraceno je i Blatské jezero. Snad ješt
na Vrbském dalo by se nco zkusiti. Pro Slo-

vinec v Korutanech bylo by velkou mravní
oporou, kdyby sem dojíždli slovanští
hosté, ovšem by nesmli zde skrývati svoje

slovanství. Korošská zem tak je krásna, že

bj'S plakal za každou pí pdy, která tu pejde
v cizí ruce ! . . .

echové byli první ze Slovanu, kteí se za-

ali zajímati o Korošsko. Až potud obsadili

zde jen koutek, který je nejmén vystaven
nmecké záplav (Jezersko). Odtud mli by
postupovati v ped a p i v á b i t i za sebou
všecky ostatní Slovany, obzvlášt Rusy a Po-

láky.

Práce tím smrem náležela by njakému
>Svazu slovanských pohorských družstev* . .

.

*) Každé ustrojení má 1 svou mravn výchovnou
moc. Red.

'') Najdou se pohíchu! Zcela pirozený následek
dosavadní nezí zenosti všeho našeho života. Red.
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A na politickém poli?
i'ro by nemohli Slované v íši spolen

postupovati? Jsme souástkou íše, tvoíme ji,

chceme v íši zstati a tím už je okolnostmi
dán mocný »svaz«, který nás pojí. Okolnosti

jsou takové, že nemáme, kam bychom si jinam
mohli páti. .A zde v íši chceme nabýti onoho
zvláštního vlivu, který nám náleží.

Rozhodující kruhy musely by pedevším
býti pesvdeny, že Slovanstvo je sloup, na
kterém íše stojí. V onch kruzích pak te-

prve mže Slovanstvo nabýti vážnosti, až
bude vystupovat sjednoceno. Ve všech
velikých otázkách mlo by Slovanstvo vystu-

povati pospolit. To ovšem pedpokládá jistý

státnický rozhled. Bylo by obas teba upu-
stiti od prospchu podízeného, kde káže pro-

spch velký.") Tak nevím, zda by nebylo lépe,
kdyby se echové vzdali nkterých nárok, jež

zakládají na svém historickém právu a za to se

vší rozhodností chopili se idey národní sa-
mosprávy. Jakmile by se tím zpsobem
upravily pomry v eském království, vznikla

by opora nám ostatním Slovanm. Mlo by to

pro nás nejvtší význam. Teba poítati se

skutenými pomry! Kdy však na to dojde?**)
Nikdy nesmli by se echové odhod-
lati, aby pijali svoje království za
cenu, aby druzí Slované vydáni byli na-
pospas nmeckému živlu. Nebyla by vtom
jen naše záhuba, ale i jejich! V politice

teba se vzdáti všech sn, jde tu o pesný
ú e t a platí jen skutené hodnoty.

Politická organisace Slovan v íši musela
by býti inná na všecky strany a usilo-

vati o to, aby pronikala svým vlivem až ke
trnm. Pro nmecká idea tak mocn postu-

puje? Protože jí v ele kráí sám nmecký
císa. On staví nmecký most a razí nmectvu
cestu pes naše ady do Asie. Bylo by naším
úkolem, pímti Rusko, aby svou pozornost
z Asie obrátilo do Evropy, aby se zajímalo

o zdejší Slovany do té míry, jako se zajímá
Nmecko o zdejší Nmce. Pak bychom si zde
trochu jinak stáli, než si stojíme. Jiného si

od Rus nežádáme, než podpory mravní.

Smšnoje, hledí-li na nás Rusové s pohrdáním,
že jsme snad v pomru k nim malí a do-

mnívají-li se, že bychom jim nemohli být

*) Pedpokládá ustrojený celek s píslušným pro-
gramem. Aby mohli Slované ve spol se uplatovati,
museli by míti spolený svj orgán, na p. >Slovanskou
radu«. .'\by spolený orgán ml svj význam, ne pouze
titul, musely by v nm býti zastoupeny celky národ,
o které bží. Aby mohl být zastoupen národní celek,

musel by každý národ míti svou celonárodní organi-

saci. Dosud máme jen organisace stran, podle rzných
zájm, které se navzájem potírají, a vznikly z popudu
cize organisace (ústavy). Pro svoje slovanské zájmy,
bylo by stvoiti svoji organisaci vlastní, slovanskou. Red.

*') Zde narazí spisovatel lánku asi také na odpor.

Rozhovor jest volný. Red.

užitení. Na politice vnitní závisí politika

vnjší. Jakmile by Slované nabyli vlivu n a
vnjší záležitosti*;, jaký jim náleží,

mlo by to svou váhu. A na tolik je íše
mocná, aby Rusku nemohlo být lhostejno,

je-li mu její politika píznivá i nic.

V tom smru náleželo by co n e j š í e

idejn pracovati.
Lépe utváejí se vci v tom smru již na

Jihu. V novjším ase zaínají si tu v roz-

hodujících kruzích už všímati slovanských
vcí.

.Svoje vysthovalectvo museli by .Slo-

vané obrátit na jinou dráhu.

V politice hrají peníze velkou roli. Což
by se dalo nkolika tisíci zlatými
ron dokázat ješt mezí Slovinci na
Korošsku a v Istrii! Všecky své politické

úspchy vdí zde Nmci, popípad Vlachové
penzm! A jde tu o pravé šarapatky!
Jak jinak dopadla by mnohá volba, kdyby
zde Slované tm i též prostedky pracovali,

kterými zde dosahují svých úel Nmci

!

Bylo by teba založiti spolený slovanský
fond, z nhož by jednotlivým kmenm byly

pidlovány ástky k úelm politi-

ckým. Vždy ovšem musel by silnjší podporo-
vati slabšího. Na Korošsko, do Istrije a v jiné

nám odcizené slovanské kraje musel by plynout

peníz zkrajinprobudilých...Je vskutku
neodpustitelno, že pro pár tisícovek do-
pouštíme, aby nmectvo a talijánstvo pro-

nikalo hloub a hloub do srdce naší domoviny !

Nejsnadnji bude lze dosíci jednoty n a
poli kulttirníut.

Teba se pedevším uiti...
Spolený slovanský asopis — bu si!

Má-li však list prospívati a opravdový užitek

pinášeti, je pedevším postarati se, aby vzd-
lanci všech slovanských národ znali slo-

vansky, tedy uili se slovanským jazykm.
Pedevším mli by se jim uiti žáci. Po-

vzbuzovali by je k vci profesoi, povzbuzoval

by druh druha.*')

Dále bylo by prostému lidu vštpovati

lásku a úctu ke druhým národm. Psob-
nost odprného nám živlu nesmírn po té

stránce nás poškodila, poštvali bhem sta-

letého psobení prostedkem škol, tisku, a

rzných zízení veejných jeden slovanský
národ proti druhému. Pednášky, pí-

kladné zábavy, knihovny a pod. mohly by

•) Tím odbyty strachy z titulárního bubáka >austro-

slavismu.* Každý »slavism« na tom závisí, jakého mu
dovedem a chcem sami vtisknouti ducha. Red.

•*) Povzbuzení je n c o, ne však dost! Teba dáti

také možnost a uložiti povinnost, .^by slovanina

stala se povinnou na školách slovanských mohla by
vymoci jen silná, jednotná organisace, Red,
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v tom pipravovat pdu slovanské my-
šlence. Spolek >Sudmark« škube nám kus
za kusem slovinské pdy pod nohama za-

kládaje mezi námi dtské zahrádky a

knihovny. V Železné kapli na Korošsku
na p. ísevern od Jezerska), kde žijí skoro

sami rodili Slovinci, tou se skoro v každém
domku nmecké »schauderromany« od té doby,

co zde »Súdmarka« zarazila svoji knihovnu.

Kdyby se fu jako protiváha zídila knih o vna
slovinská''), dalo by se snad ješt nco
získat; penžná podpora odnkud byla by ne-

zbytná. —
Práv co dopisuji ádky, dovídám se, že

u nkterých slovanských národ stávají už
Národní rady. tu, že v Petrohrad utvoiil

se spolek, jenž si klade za úkol, hájiti slovan-

ské národy m.imo Rus žijící proti cizímu

násilí. Velmi pozoruhodný zjev ! Teba
všemožnusilovatioto, aby myšlenka
nezanikla! Bylo by tak opateno ústroji,

jehož prostedkem mohli bychom pouovati
Rusy o našich potebách a pomrech.

Dle mého názoru musel by si každý slovan-

ský národ zíditi svou Národní radu a tyto

-) N.i ten úkol staila by malá spolenost, tiebajen

lenstvo našeho eského odboru alpského v Jezersku, kdyby
si ekli

!

Red.

rzné »rady« sestoupily by se ve spolený
•Slovanský .Svaz«, do nhož by každý
národní celek volil své delegáty, kteí by
se dle poteby scházeli do Prahy, do Lvova,
do Lublan a pod. Na tom by záleželo, aby do
»Národních rad« vybírání byli nejlepší, nej-
pracovitjší mužové co možná ze
všech stav. Tak bychom my Slované
v íši utvoili jakousi svoji republiku
v monarchii, {-"onvadž bychom svým Sva-
zem nepletli se do t. zv. politiky a nijak ne-

zákonn nerušili kola a kruhy vlády, nemohl
by nikdo našemu Svazu bránit. Jeho popu-
dem pak snadno by se stejným zpsobem
ustrojili také ostatní .Slované a spojili se

s ustrojením naším, tak že by na konec
všecko S 1 o v an s t v o, akoli rozkouskováno
ve mnoho státních útvar, pece v jistém smru
tvoilo svj celek —

- celek hospodá-
ský a kulturný.
Pímým pak následkem takého ustro-

jeni by bylo, že by vzrostla naše politická

moc, na prospch všem státm, kde Slo-

vané žijí, vyjma snad Nmecko, které svj
zájem vidí v utlaování Slovanstva.

Nartal jsem jen zbžn myšlenky, jež by bylo

teprv šíe rozvésti.

Chopili jste se záslužného díla! Kéž Bh
dá mu úspch !< (Pokraování.)

KAREL KLOSTERMANN ;

Mlhy na Blatech.
Román.

(Pokraování.)

iykolí mu tato myšlenka
pišla — a vracela

se mu každou chvíli,

skytala mu útchy —
dostavovala se jakási

tajná nedvra, které

se nestail ubrániti a

která dusila útchu. Ne-
mohl si pomoci: tato

nedvra byla silnjší

než|on sám. silnjší jeho rozumu, jeho srdce,

a obracela se proti všem pánm a proti kní-

žecím úedníkm zvláš. Namlouval si pokaždé
— a dnes jinak neinil, — že není píiny
k ní ani dvodu, a pece se jí nezbavil. Pro-

vázela ho vždy a všude, nic jinak než vlastní

jeho stín. Panské sliby do vtru jsou mluveny.

stopy po sob nezstavují, jako do vody díru

nevyvoláš . . .

Z tchto sporujících se myšlenek jej vyrušil

Krušnej, jenž po dlouhém mlení k nmu
promluvil:

»A vidíš, Jouzo, syna ti

a velké hoe na tebe snesli,

a rád s tebou mnil. Pusti

jako býval. A já tch dtí

do vzení odvedli

a pece bych hned
ho zas a bude tvj
mám víc a na svo-

bod jsou, a pece nejsou mé a nikdy nebudou.
•Ped chvílí 's to vidl. lovk by si zoufal.

«

• Brachu zlatý, « vece Potužák, >každý si

neseme svj kíž a svoje starosti. Mj chlapec

také ješt není na svobod, krásn slíbil pan
správec, že se ho zastane.

«

»0 tom pi-ece nebudeme pochybovat, po

tom, cos vykonal. A vidíš, holka za tím chla;
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pem bhá jako ubka, ta za tímhle, druhá za

jiným, poslušnost vypovídají, na posmch vy-

dávají sebe a mne a doma žena jim pomáhá,
proti mn se zpuntovali. 'lak si zrovna myslím,
že Pánbh sám by je ml ztrestat. Toho chlapa

voda mla odnést! Tys ho vytáhl! Dobe!
Jsem rád k vli tob, žes je tím dostal na
svou stranu, ale k vli té holce 's ho lam
mohl nechat. Já bych prstem pro nj nebyl

pohnul! Napij se z Bezdrevi, holomku, a plav

si teba do Prahy a za Prahu! Neubude! Holku
a taky ert vezme a teba ješt deset kníže-

cích! Z takových námluv pece nic jiného

nekouká než dlouhatánské prtahy a na konec
teba ostuda!*

Jakube, co povídáš, není v poádku. To
jen hnv z tebe mluví, teba spravedlivý. Byla
v tom jen náhoda, že já první jsem tomu
mládkovi podal ty. Nebýt na míst mne, byl

by to uinil jiný, dost možná, že ty sám.
V tom byla vle Boží. lovk je lovk a

kesan, bližnímu teba v nouzi pomoci. Když
jsem ho vidl zápasit s proudem, ani mi ne-

napadlo pomýšlet, že je to knížecí mládek,
že si namlouvá tvou dceru proti tvé vli, nebo
že si tím ve své vcí pomohu. Vidl jsem
prost lovka, který se topí, a, že mi v dosahu
ležela ty, podal jsem mu ji. Ze potom pro
mluvil Karhoun, víš sám, ale já bych si byl

nevzpomnl, vykládat jim tam, co mne tíží

;

však jsi vidl, že jsem už odcházel . . .«

»Že zrovna tenhle lump, tenhle Karhoun ty

pány pivedl na tvou vc, m mrzí,« zasku-
hral Krušnej ; »lovk nemá štstí! Než ješt
hubu otevel, ml jsem to na jazyku já a chtl
jim to hodit na hlavu, aby vdli, jaký jsi ty

a jací jsou oni. Ten lajdákm pedešel. Potom
ovšem si vzal právo, povsit se nám na paty.

Ješt že jsme se ho zbylí . .«

Potužák se usmál.

»Nu, vidíš, Jakube — Pánbh užívá nkdy
zvláštních nádob, ve kterých nám uštduje
své dary . . .«

>A co m nejvíc hnte, « perušil ho Kruš-
nej, »je to, že ped takovým niemným dare-

bákem moje dít m zostudilo.*

Potužák ml na jazyku, íci svému starému
píteli, že neposlušnost svých dtí sám zavinil

pílišnou povolností vi své žen a že nyní

pozd bycha honí, ale jak se na podíval a

vidl utrápený výraz jeho oblieje a slzy, jež

mu stékaly po rozbrázdných tváích, bylo
mu ho líto a káravá slova mu uvázla v hrdle.

>Hle, Jakube, « pravil mkce, »neber si

tohle tak do hlavy. Sluší pomyslit, že holka má
toho mládka ráda; nesmíš se divit, že se po-

bláznila, když ji tak poplašili zprávou, že se

utopil. Nebránils na poátku, pro najednou
nyní bráníš ? To víš pece, že te už od sebe

neupustí. Na tvém míst bych ji byl nezdržoval,
když ho chtla vídt.«

»Ale ten posmch z toho, Jouzo, ten po-
smch, « zvolal Krušnej ; ^což mi má být jedno,
když kde kdo bude íkat: Hlete Rozáru
Krušnejch ! bhá za mládkem až do rybárny!
vší se na nho jako klíšt a na tátu div ja-

zyk nevyplázne !
— Pak se arci o nás otírá

každý otrapa !«

Ba práv, že Rozárka se tžce prohešila
proti mravm a zpsobm Blatských dívek,

vydávajíc se za milencem do cizího stavení.

To Potužák vdl lépe než kdo jiný a, kdyby
se podobná vc byla stala v jeho rodin, velmi
tžce by ji bjM nesl a dojista by nebyl pi-
pustil omluvy. Chápal také roztrpení Krušného
a za normálních okolností by ho byl i sdílel

;

než, za daných pomr, uváživ, že chyba
kotví v minulosti, kterou odiniti nebylo již

lze, hledal kde který dvod na omluvu ne-

rozvážného dvete, jen aby pítele potšil a

bolu jeho ulevil, což se mu po mnohých re-

cích také jakž takž podailo.

Došlí zatím na Hlubokou. Práv když se

ubírali mimo kostel, udeila dvanáctá a zvo-
nili poledne. Z budovy okresního soudu vy-

cházeli páni, pan soudce, pan adjunkt, pan
listovní. Potkali je jednoho po druhém, pana
soudce naposled. Potužák, zoiv ho, stanul,

uctivé pozdravil . .

Zda povšiml sob starý pán, jenž nedbale
podkoval za pozdravení a z jehož mdlých,
krátkozrakých oí, obrnných zlatými brejlemi,

jedva na okamžik utkvl pohled na uklán-
jícím se ped ním venkovanu, plaše proseb-

ného výrazu, jenž tomuto zel z oí? — Ba,

sotva asi ! Šel mimo, upíraje zraky ku pro-

moklé zemi, vyhýbaje se peliv kalužím.

Potužák zamýšlel zastaviti ho, promluviti

s ním na míst, již již v ped se pošinul, aby
ho dohonil, ale pojednou odvaha jej opustila.

• Pišli jsme pozd,* dl polou šeptem k sto-

jícímu za ním Ixrušnému, >teba pokat do od-

poledne, až se vrátí do úadu.*

>Ba práv, « odvtil tento, »jde k obdu, tu

zdržovat ho nemžeme a v tom dešti k tomu.

Takový pán by se teba urazil a chlapec by
to odnesl.'

Pi vzpomínce na svého chlapce Potužákoví

se oi zalily slzami. Pišlo mu na pam, že

té chvíle snad žaláník mu pináší obd,
skrovný obd vz. Ubožák ani nevdl, že

osoby dlící ve vyšetovací vazb mají právo,

stravovat se samy : jinak by byl svého syna
zaopatil potebnými penzi. Zalomil rukama.

»Pan správec nepijel!* vydralo se mu
slovo; »a kdo ví, pijede-li do veera.*

»To pijede,* tvrdil Krušnej, »dy slíbil . .«

Potužák potásl hlavou.
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•Och, páni slibují !• pravil smutn. >as
utíká. Odvedou ho teba do Budjovic a tam
bude he . .<

>Nu, nedej Pánbh, ale nic plátno, musíme
ekat. Beztoho jsi chtl zajít naped k panu
notái . . . poradit se. Pojme taml«

Šli, ale nedošli ; uvážili, že také pan notá
obdvá a že ten také nesmi být vyrušen.
Zašli tedy do hostince poobdvat, vypít skle-

nici piva. Krušnému tam bylo zjevn volnji,

rozpovídal se o tom, o onom; než Potužák
ho jen nedbale poslouchal, neml stání ani

klidu. Sotva minula jedna hodina, jíž se ml
opt k odchodu

;
pede vším že dlužno pro-

mluvit se soudním sluhou, který má dozor
nad vzni, pravil, aby zvdl, co je s Václa-
vem, zstane-li tu njaký den ješt, zavedl-lí

se s ním výslech a bude-li vbec možno,
promluvit s panem soudcem

;
pak teprve

hodlal zajiti na poradu k panu notáovi. Soud-
ního sluhu že zná, s tím je e : také prý
není teba se bát, že by se urazil, kdybj' se

mu nco položilo na ruku; žel, že panu
soudci s takovouhle pijíti se nesmí, jinak že
by mu rád dal teba tisíc zlatých.

»Tisíc zlatých je moc penz, « mínil na to

Krušnej ; "to není, jako by lovk dal poma-
zánku nebo husu do kuchyn. Mohlo by se

to njak pece snad zkusit, ale obalit by se
to muselo.*

Než, Potužák ml s to rozum, že nepistou-
pil na tuhle e, soud právem, že by pokus
podplatiti soudce mohl míti osudných ná-
sledk.

Odebrali se tedy k soudu, pímo do bytu
sluhova vešli a Potužák se jal s ním vy-
jednávati.

»Pane Nováku, znáte m a víte, co se pi-
hodilo mému chlapci.*

»Jak bych neznal, pantáto Potužáku — ale

ta vc je tuze zlá . . .«

»Neni pece možná, aby kdo vil, že by
ten chlapec se eho takového mohl dopustit.

Ten, co je živ, kamenem po psu nehodil.*

Sluha, starší lovk už a vysloužilý pod-
dstojník dragounský, pokril ramenoma a
stáhl husté, ježaté šedé brvy.

»Nic plátno, pantáto — udání je tu, my je

nemžeme hodit pod stl, i kdyby bželo o
knížete pána, a musíme zavést šetení, jak tomu
chce zákon.*

>Dobe, pane Nováku, ale já nic nechci, co
by se píilo zákonu. Zákon pece nechce,
aby nevinný lovk byl vznn a odsouzen.*

Sluha zase pokril ramenoma a zase stáhl

brvy.

• Spravedlnost je nade všecko, pantáto,*
pravil vážn, »a my tady u soudu konáme
spravedlnost. Na vašeho syna pišla obžaloba
a on musí prokázat svou nevinu. Zavedeme

s ním výslech, zavoláme svdky, porovnáme,
co ten ekl, co zase onen, a z toho se potom
soudí. V téhle vci má poslední slovo kraj-

ský soud v Budjovicích, proto že tu nebží
o pestupek nýbrž o zloin. To je vždycky
ošklivá vc*

Potužák chtl odpovdti, ale Krušnej ho
pedešel.

>0 tohle tu nejde, pane Nováku,* pravil,

položiv sluhovi dvrn ruku na rameno,
>tohle kmbtr ví, aie on by rád vdl, kam ta

vc už došla a byli-li už tady ti svdkové,
vlastn ten jeden svdek, ten pšák, a co ten

vypovdl — a potom, jest-li jako už dnes
nebo snad zítra ten jeho ubohý chlapec, který

naisto nic neudlal, bude dopraven do Bud-
jovic, a pak taky, mohl-li by promluvit slo-

víko s panem soudcem . *

»To je toho moc, tuze moc!« perušil jej

sluha, potásaje hlavou a kre znova rame-
noma; 'to bych se na to všechno musel po-

dívat, nahlídnout do tch spis. Mn se zdá,

že vyslýchán už byl hned ráno, aspo njaký
protokol se s ním sepsal, ale, jak pravím, na
blednout bych do nj musíl. A co se týe
promluvení s panem soudcem, to vru nevím,
co bych poradil. Je to z míry hodný pán, náš

pan soudce, ale písný ! Zákon je mu nade
všecko, víme ! .'\, abych pravdu ekl, nkdy taky

trochu divný, zrovna kouše nkdy. Nesmíme
se divit, má toho nkdy v hlav mnoho,
zrovna jako já, víme ! Já taky jsem nkdy
dobrák a nkdy zrovna ert do mne vjede,

a tu m potom radj nechat, vyhnout se mi
a nepromluvit na mne.*

»Pane Nováku,* pravil na to Krušnej, ^^my

víme, že vaše slovo nco platí a proto jsem
ekl, aby se kmotr obrátil naped na vás. Já

mám syna, ten je v Praze na právech, za pl
roku bude doktorem, paragrafy zná jako ote-
náš, a ten, to se rozumí, když pijde dom.
leccos nám poví a pouí nás, tak já tedy

taky vím, co leccos obnáší. A potom tuhle

kmotr není žádný žebrák a zachovalý lovk.
Podívejte se do knih a uvidíte, jak si stojí

v Plástovicích Potužák. Nemá zapotebí, aby
skrblil, a není taky lovk, který by koukal
na ákou tu zlatku ...»

Potužák v tom už vyal z njaké kapsy
desítku a, podávaje ji sluhovi, jenž hone™
nastril ruku, pravil

:

>Mj zlatý pane . . . nechci urážet . . . ani

svádt, ale byl bych rád, kdybyste tu ma-
likost pijal ... a navždy vdným se uká-

žu . . .*

>Dobe, dobe,* odvtil velmi pívtiv pan
Novák, »já rozumím, pantáto. Vy jako mi dá-

váte ty peníze, abych vašemu synovi pilepšil

na strav. To je v poádku, to zákon dovo-
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luje, dokud obžalovaný není odsouzen. Já

mu taky pilepším, o to se nestarejte . . .
«

»Tot se rozumí, že je to dovoleno, « vece
Krušnej, »to mj syn nám stokrát ekl. .'\ po-

tom: pedstavte si jen, pane Nováku, nastá-

vají žn — nezhnije-li nám všecko na polích
— jaká to je rána pro kmotra, jediný jeho

syn vytržen z pr;ice ! Dy to nemže ani být,

pro takové naení !<

»Ale, to je na dlani, že je to hloupé na-
eni,* pisvdoval pan Novák, který už ne-
kril ramenoma ani hlavou nepotásal, ani

brv nestahoval ; "takový zachovalý mladík
aby nco podobného provedl, jak že by to

mohlo být! Nemjte žádných starostí, pantáto

Fotužáku, to vám povídám já! Jaká by to

byla spravedlnost, podržet ho tady? Pustíme
ho, to je bez eí ! Jako ptáek vyletí . . .

•>

»Nu tak vidíš, Jouzo,i ujal se slova Kruš-
nej, >dobe bylo, že jsme se obrátili na pana
Nováka . . . musí pece vdt pan Novák, co
mže být a co být nemže. Já bych ekl, že

máš po starosti ...»
Než, Potužák po starosti neml.
» Dkuji za dobré slovo, pane Nováku,*

pravil, »ale pece bych rád vdl, kdy ho asi

pustí a proto bych rád promluvil s panem
soudcem . . . «

A pan Novák s okázalou srdeností:
Nestarejte se pranic! Pustíme ho, možná

ješt dnes, možná že až zítra . . za dva, za
ti dni , . . eknu vám to, jen jak do toho pro-

tokolu nahlédnu. A s panem soudcem pro-

mluvíte, to vám vymohu, jak tu ped vámi
stojím ! Taky mu vyložím celou tu vc, a

eknu mu, že ten hloupý etník provedl ne-

smyslnou vc. eknte mi, jak se to vlastn
stalo všecko, abych to vdl do poslední ma-
likosti.*

Potužák mu povdl.
»Co že?< zvolal Novák, vyslechnuv ho do

konce; »co že? — Na tohle ho zatkli I Ten
lump, ten z Ditn v tom byl ? — Toho já
znám, ten už tu byl zaven u nás! Tomu že
by byl vzal dva zlaté? — Ten jakživ neml
dva zlaté, proto že, když ml šesták, by ho
šel propít! — Takhle na holky, na ty je jako
kocour na myšil Pro takovou vc — darmo
o ní mluvit! — byl taky vyšetován, jen že

to zapel a svdk nebylo !
— A dv dti má,

každé s jinou, ten lump darebácká !
— ek-

nte mi, nebyla v tom snad holka ?«

>Nevdl bych . . . «

»A já vám povídám: byla!* — Pan Novák
stáhl náramn brvy a hustá, prošedivlá kštice

skákala po lebce jako lebení kže opice go-
rilly.

»Nu pokej!* pokraoval ve své ei; ^až

já budu s panem správcem, já mu jak ná-
leží strím pod nos; jak takového lumpa, zlo-

dje, taškáe, holkáe mohou pijmout za p-
šáka! Panu soudci taky eknu, aby na jeho
svdectví nedával, že to není hodnovrný
lovk. A k tomu ten ochlasta baštý z Vo-
máky 1 ten si v tom taky smoil svj zaka-
lený rozum ! . . .

«

Zkrátka, spravedlivý hnv pán Novákv
od chvíle, co dostal desítku na pilep-
šení stravy Václavovi, stupoval se neustále.

>Že ti dva za nic nestojí,* pravil Krušnej,

»a že na jejich slovo nelze dát, ekl sám pan
správec. Mluvili jsme s ním dnes na Bez-
drevské hrázi. Nebýt tuhle kmotra, byl by se

utopil mládek Radonický ...»
»To je ten, co chodí za vaší dcerou, vite?*
»Nu, chodí, ale já to nemám rád. Holka si

ho vzala do hlavy . . . «

»To je hodný lovk! Tomu nebrate! Ten
by už dávno ml být baštýem. Taky se jím

stane, ruím vám za to. A vy jste ho vytáhl

z vody, pantáto Potužáku?*

»Nu, já nebo jiný, na tom nezáleží. Podal

jsem mu ty a on vylezl. O tom bych ani

nemluvil*
^.A. pro byste nemluvil o tom ? Hlete, já

jsem taky vytáhl topícího se lovka z vody
a mluvím o tom. To bylo na vojn, když náš
regiment ležel v Terezín . . . «

Poalo dlouhé vypravováni o tomto záchran-
ném skutku, jenž byl vypsán do všech po-

drobností. Konec pak vyznl v ten smysl, že
lovk, jenž jinému lovku život zachránil,

má právo a nároky na nepomíjející úctu a
vdnost všech svých spoluoban a že by
jeho jméno se mlo vyhlásit veejn všemi
úady po celé zemi. Že se tak neiní, je ci-

telný nedostatek veejného ádu a dokonalé
spravedlnosti, jenž jedin nese vinu, že pan
Novák do té chvíle není kancelistou.

»Aie vašeho syna propustíme,* dodal, »jen

vykejte pana soudce, já ho náležit pipra-
vím a pak vás sám k nmu dovedu.* —

Bylo pl druhé, když odešli poradit se

s panem notáem. Zvdli, že tento pán spává
po obd hodinu, po pípad i déle; služka

je uvedla zatím do pedsín kanceláské a
ekla jim, aby bu pokali nebo za njakou
hodinu pišli zas ; že tedy pokají, ekli, a

usedli na židle.

Tato pedsí nebyla vlastn nic jiného než
kobkovitá, klenutá komora, bez jediného okna,

do níž padalo trochu svtla z chodby zasklen-

ným obloukovitým otvorem nade dvemi. Ná-
bytek, pokud ho rozeznali ve vládnoucím tu

hlubokém šeru, skládal se z nkolika starých

židlí a dvou registraturních almar, mezi nimiž

se nacházely dvée, vedoucí do úadovny. Bylo
tu chladno a pece dusno, ježto prach a plíse
tžce dopadaly na plíce. Ticho tu panovalo
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skoro hrobové, i na chodb málokdy se co

šustlo.

Sedli tu v promoklých svých odvech a

ekali s onou naprostou trplivostí jihoeského
sedláka, jež se ddí s pokolení na pokolení

a která jim pomohla pekati doby nejhoršího

útisku a nejkrutjší poroby. Tupostí ji nazvali,

kdož šlapali po jeho šíji, a v pravd to byla

síla.

Nemluvili ; sedlák, jenž eká v dom pána,

z pravidla nemluví ani s nejlepším soudruhem
svým

;
podobá se, že toto mlení jim bylo

vštpováno z mládí. A nebj'li zpozdilí, staí,

kteí tuto zásadu mladým doporuovali : zku-

šenost je pouila, že stny mívají uši.

Lín vlekly se minuty, každá jako by vnost
tr\^ala. Po nekonené pl hodin ozvaly se

kroky na chodb, tlumené, šouravé kroky.
Vešel písa.

•eho si pejete?* tázal se povstavších.

•S panem notáem promluvit jsme pišli,*

odpovdl Krušnej.

"Aj — tof Krušnej z Pašic. Co mu chcete «
»Já . . . vlastn nic, tuhle kmotr Potužák

z Piástovic. Pivedl jsem ho, proto že mám
dvru k panu notái.*

».-\j? to je Potužák? Už jsem o nm slýchal,

ale po prvé vás vidím, love. Bží o njaký
spor? — nebo smlouvu? — legalisaci?*

»Nic takového, pane . . .«

»Já bych vám to nemohl vyídit, abyste ne-

musil ekat?*
»S panem notáem samotným muším pro-

mluvit . .* (Pokraování.)

KAREL VETTER:
Nad kvtem.

Ivet utržený držím ve své dlani.

Tré dtí nad ním hlavy sklání

a naslouchají mojim slovm zticha:

>Kdo vidí elfa, který z kvtu d3xhá?*
Dí nejstarší mi na to odmítav

:

»Ne, nevidím! To pohádka je práv !«

A druhý horliv se v kalich dívá:

».Snad je zde nkde, ale kde se skrývá?!*

A tetí, nejmenší, ten v plané víe
svýrh malým prstíkem v kvt z dálijmíe,

již rozšiuje blažen svá líka:
»Ja vidím malinkého andlíka!*

Nuž rcete mi, í duše, z tch tí dtí,

dnes nejspíš v ráj by dolétla? — Ta tetí!

gj g| g
ZDENK BROMAN:

Ernstova elegie.

l^dyž Ernstovi dívka umela,
tu v duši erných kvt tísn
mu napadly a touha vyvela,
by vyplakal se v tonech písn.
A svoje díví housle vzal,

a celý svt když usnul kolem
se k mrtvé svojí dívce odebral

a use u ní se svým bolem.

A na své housle zaal plakat v tiš

:

.Ty, jež jsi vera ješt byla,

,kde jsi, kde jsi, i neslyšíš ?

,Pro jsi celá tolik bílá?

,A pro jsi mne opustila?

,Jak's mne mla ráda, víš?

,A pro, pro jsi mne opustila?

,A pro jsi celá, celá bílá?

,0h! jak jsem marn toužil, víš?'

Když Ernstovi dívka umela,
tu v duši erných kvt tísn
mu napadly, jež duše zavela:
neb vyplakal se v tonech písn.

@ @ Bl
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BOHUMIL BRODSKY:

Za obzorem.
(Pokraování.)



ÍSLO 35. M Á J RONÍK IV.

jsem už nkolik let v inné služb, že žiji na

venkov a že v dob, kdy jsem snad ml pi^í-

ležitost oddat se veselému životu, byl jsem

píliš mlád. než abych byl dovedl chápat

jemných odstín niterného života. Venkovská
odlouenost, blízkost pírody a šíící se obzor

duševní vedly mne na nové cesty, na kterých

jsem nacházel mnoho, co m hluboko dojí-

malo a co m laným inilo po nových istých

radostech. Milostpaní je zvyklá dívat se na

pány, kteí strávivše ve mst svj život i své

duševní radosti, píliš stízliv hledí na vci,

píliš omrzele posuzují spolenost rozkošných

žen. My venkované neztratili jsme dosud
smysl pro poesii a ideály."

Poslouchala ho pozorn. Nechápala sice

vše, zdálo se jí okamžik, že jsou to lesklé

fráse, ale srdený Roubalv tón ji pomátl. A
mimo to opravdu si myslila, že jsou ješt

mužové, kteí dovedou po rytísku horovat

v pítomnosti vábných žen.

»Ach ano, ve mstech je velmi nudný ži-

vot,* pisvdila srden. »Kvapn se žije a

píliš vypoítav se hledí na každý krok. Byla

bych se astji úastnila veejných zábav, ale

obávám se smutných zkušeností. Velice m
rozladí, když pozoruji dotravost mnohých
pán, kteí se dívají na vdovu jako na ped-
mt výhodného obchodu. Což je vdova od-

souzena k stálé samot? Utlumilo snad vdovství

veškeré její city? .Sute sám, mže-li kdo se

za takových pomr divit, že se svtu vyhý-

bám, že pináším ob, která jest píliš tžká
pro slabou ženu.*

»Vy se ráíte ohlížet, co svt soudí ?«, zasmál

se jakoby útrpn. >To by arci musel lovk
zoufat. Každý, kdo stojí výš, než obyejné davy,

podroben je neúprosné kritice. Mže to být

žena nebo muž. Já ku píkladu poskytuji ce-

lému okolí stálou látku k úvahám. Pro prý

se nezením, pro žiju jako samotá, odepíraje

si všechnu životní radost. A pro bych se

ženil, za takových okolností, když mé srdce

je dosud tiché, když nepromluvilo, když mi
nepsobí sladký nepokoj? .^ž potom, až si

budu vdom, že pišla má hodina, pak budu
jednat. Snad to bude dív, než si lidé myslí,

ale nikdo do poslední chvíle nesmí zvdavým
nahlížením do mého srdce rušit onen sladký

soulad, kterým budu chránit své tajemství.*

»To tedy ani já bych nesmla oelíávat, že

byste poodhrnul oponu, za kterou se bude

odehrávat nžná pedehra vaší budoucnosti «

»Kdo ví, milostpaní, snad práv vy byste

dovedla nejlépe chápat mou radost a mé tužby.*

ekl svá slova tak významným hlasem a vyslal

k ní tak ohnivý pohled, že se zjevn pomátla.

Otázkou tou nemínila dávat mu njaká práva,

njaký pokyn, že smí poítat s jejími city. Ale

on si otázku tu vyložil ve svj prospch a

te nevdla, jak mu naznait, že slova její

jinak vykládá.

»Máte asi bližších a starších dvrník,
kteí radostn budou provázet vaše štstí,*

povídala sníženým hlasem a zadívala se stra-

nou. Hnvala se sama na sebe, že nemohla
potlait svj rumnec.

•Ani v tom jste neráila uhodnout,* povídal

s jakousi roztrpeností. ^Nemám vbec pátel.

Z píbuzných zstala mi matka a sestra a

teba je mi to bolestno, nemohu se k nim
dvrné piklonit. Nechápají mých tužeb, berou

se jinými cestami. Moje sestra má ped sat-
kem, od nhož jsem ji zrazoval a tím jsem
ji velice popudil. Je mi jasno, že sestra bude
nešastna, že matka bezdn podporuje sestru

na cest, na které štstí nedojde, ale nemám
ani síly, ani vlivu, abych tomu zamezil. A tak

se uím stát ve svt sám, tak mé nitro jaksi

zledovatlo a leká se k nkomu pitulit.*

»To arci musí býti velmi trapné,* ekla sou-

citn a zapommajic na svou ostychavost, po-

dívala se na laskav. Takové jsme my ženy,

že se obyejn dáváme uchvacovati city a te-

prve když jsme mnoho zkusily, víme, že by

bývalo dobe, kdybychom byly více vypo-

ítavými a stízlivými. Jsem velice ráda, že

máme ve švakru .Spurném takového vrného,
zkušeného pítele.

«

i>Pan rada je bratr vašeho zemelého pana
manžela ?<

Ano, byli pouze sami dva, rodie i sestry

jim pomeli a oni k sob pilnuli vroucí láskou.

Nemohli bez sebe ani žít, k vli mému muži
dal se rada do T. peložit a žil v naší rodin.

A te také zstal naším nezištným rádcem

Velmi jsme mu vdný za jeho starostlivost.*

•Taková spolenost jest arci velmi dobrá,

odpuste však, že si dovoluji poukázat na

malý stín toho pomru. Taková výluná spo-

lenost pana již staršího a v sebe uzaveného,
psobí nkdy tísniv. Nezdá se vám, že bez-

dky v jeho pítomnosti také tak vážn si po-

ínáte a o mnohou radost se olupujete?*

Paní Blažena podívala se bojácn za radou,

neslyšel-li slova Roubalova Neslyšel. Byl píliš

daleko a na výstavišti panoval hluk, zvýšený
jásavými zvuky vojenské kapely, která v pa-

villonu koncertovala.

»Nerate mi zazlívat, že jsem pronesl svj
náhled, « omlouval se Roubal zdvoile, když

hned neodpovídala. »Byla to taková chvatná

myšlenka, vyvolaná pochodem pedstav. Vy
se slenou sestrou, pedstavující jas a krásu

života, vedle pana rady, života sytého, nevlídn
na minulost patícího, jste píliš velkým kon-

trastem. Možná, že jsem se mýlil, že pan rada

je opravdu výjimka, že si uchoval pružnost

ducha a rozumí citm mladých a rozkošných

bytostí. ••
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>Nu, v tom ho nehájím, < zasmála se, pod-

léhajíc vracející se dobré nálad. »Je nkdy
opravdu nudný, ale to mu rády odpouštíme,

vdouce, že s námi dobe smýšlí. Ostatn jest

dobrý a srdený lovk a asem dovede být

také velý a veselý. Snaží se, aby m rozve-

selil, a setel nepíznivý dojem závti svého

bratra, mého muže, který Bh ví z jaké pí-

iny pipojil do své závti podmínku, která

m nkdy opravdu zlobí.*

Roubal zbystil sluch i pozornost. Jaká to

podmínka? Snad aby se nevdávala? U asa,
to bylo velmi nepíjemné. Baví se s ní, snaží

se, aby byl hodn duchaplný a opomíjí Jaro-

slavu.

»Váš pan manžel bezpochyby se obával,

aby nkdo jiný nepokusil se váš život zpí-

jemnit,« ekl jakoby lhostejn.

• Hádáte, že mi nepál druhý siíatek? Ne,

tak ukrutným nebyl. Nebyl sice ohnivý, ne-

dovedl vele se rozehát, ale velmi upímn
m miloval Prorokoval, že se budu jednou
opt vdávat, ano, radil mi to sám, když už
bylo jisto, že zeme. Ale práv proto, že se

mnou tolik dobe smýšlel, obával se, abych
nebyla v druhém satku nešastna. íkával
mi, že nikdo není lehkovrnjší, než mladá
vdova. Vite, že to není pravda?*

»Zajísté. To tvrzení bylo asi výsledkem cho-

robných úvah a zárove se za tím skrývala

sobecká touha, abyste jinému nenáležela, než

jemu.«
»Tak daleko snad nešel jeho úmysl. Nko-

likrát jsme o tom mluvili s radou a ten m
estným slovem ujišoval, že si bratr jeho vý-

slovn pál, abych se podruhé provdala Chtje
prý mne od penáhlených a pochybných krok
uchránit, uril v závti, že nesmím druhý
satek uzavi, dokud neuplynou dv léta o

jeho smrti. Ovšem mohu se vdávat kdy chci,

ale v pípadu, že bych se díve vdala, má
jmní, jež mi odkázal, pipadnout naší Slávce.

<

»Pak arci musí milostpaní ekat, až lhta
uplyne. Pan notá zajisté zanechal slušné

jmní.* Roubal pocítil náhlou únavu a jeho

zrak bezdn hledal postavu Jaroslavy, pu-

tující se svými prvodci kolem výstavních

budov.

>Pomrn málo zanechal,* svovala dvrné-
»Nikdy nml žádných poteb, neutrácel, ale

na umlecké podniky mnoho skryt vynaklá-

dal. Zanechal asi tyicet tisíc. Nemyslete si,

že jsem snad tolik žádostivá penz a nedo-

vedla bych se té ástky zíci. Ne, mj rodinný

podíl je dost slušný a kdybych chtla, bez

veliké závisti nechala bych ddictví po muži
padnout do rukou sestíných. Ale z vyššího

ohledu vyhovím jeho podmínce a zachovám
urenou lhtu. On dozajista jako zkušený a

vzdlaný muž ml vážné píiny k takové

podmínce, on ml moje štstí na zeteli a bylo

by to ode mne nevdné, kdybych jeho vli
nectila a takovou malou obtí svou vážnost

k nmu najevo nedala. Sekám ona dv léta

už z povreného strachu, abych opravdu

nebyla nešastna, pestupujíc jeho pání. Co
jsou to ostatn dv léta? Rok uplynul jako

sen a za rok budu volná. Cítím sama, jak

jsem se v tom roce zmnila, jak jinak vážn
patím na svt. Bývala jsem velice lehkomy-

slná, ani byste nevil, jak rozdílné povahy
jsme se svou sestrou.*

»Nemohu to urit, ponvadž jsem neml
potšení se slenou sestrou dosud blíže ho-

voit,* povídal zdvoile, ale roztržit se zadíval

kamsi do neuritá. »Hle, práv jdou do za-

hradní exposice, pospšme si, abychom jich

z oí neztratili.* (Pokraování.)

C;®^ <^^ (^>®7

EMIL PAUER:
Píse.

vzpome si denn,
vzpome si ráda,

nedbej, že slza

v oko se vkrádá.

Zapla si denn,
z jitra i v šei,

láska se vždycky
slzami mí.
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Z POÁTK SAN FRANCISCA.

l<^oku 1848, v msíci únoru, kopal mlynáský
I \ chasník Marshall na jednom míst Kalifornie

jámu. Pi tom uhodil na zlato. Za ti msíce sbhlo
se do San Francisca, bídné ddiny o 57 staveních,

více než 4000 zlatokop. Ale s dlníky pišli též

obchodnici, emeslníci, novinái, typografové, za

tmi hrái, dobrodruzi a lehkomyslná eládka všeho

druhu.

Zlato psobilo arovnou mocí na všechny. Vo-

jáci utíkali se svých stanoviš a šli bajonety hrabat

pdu. Námoníci prchli s lodí, úedníci opouštli

kanceláe, rodie dti — vše bželo za zlatem.

Všechny vci úžasn stouply v cen. Krabice

bob byla za 50 K našicli penz, jediná cibule za

5 K. Za jízdu do vzdálenosti ti kilometr platilo

se povozníku 100 K. Plstný klobouk prodával se

za 350 K. Láhev vina nebyla pod 25 K. Platilo

se zlatým práškem.

Když vláda poslala pluk vojska, aby v bájené
zemi udržoval poádek, desertovalo všechno mužstvo.

Šlo hledat zlato.

Ponvadž lidi pibývalo po tisících, nebylo kde

bydleti. Nejrychlejším stavním nebylo možno od-

pomoci poptávce po bytech pro úžasn rostoucí

obyvatelstvo, bídn usídlené pod stany, v boudách,

podzemních drách a jeskyních. Zedníku se platilo

roku 1853 denn 50— tíO K. Krejovský pomocník
dostával denn 25 K, obuvníku platilo se 500 K
msín.

Jedlo se pouze v hospodách, ponvadž všechny

paže byly zamstnány pehrabováním pdy. Va-

jíko bylo za 5 K, jediný brambor byl za 1'25 K.

V San Franciscu rozmohly se tou dobou úžasn
myši. Jednomu ernochu napadlo schytati v Set.

Angelos všechny koky a pivléci je do San Fran-

cisca, asi 25 km. vzdáleného. Všechny tu prodal

po 250—500 K.

Jako houby ve vlhkých lesích rostly v San Fran-

ciscu herny. V bídných klnách, jakž takž upra-

vených, hrálo se o hroudy zlata, o mšce zlatého

prášku neb zrní, na jehož vážení nebylo asu.
Sázka se potžkávala pouze v dlani. Každý ml

pi he stále jednu ruku na revolveru, který ne-

dávno Samuel C o 1 1 byl vynalezl. Mezi hrái po-

tloukaly se ženštiny — nejvzácnjší zboží San
Francisca. Mezi 200.000 obyvateli úžasn rostou-

cího msta nebylo jich ani 1500.

Dámy, které svými pohledy hráe rozncovaly,

držely se ovšem jedin tch, kdož vyhrávali.

Francouzský list vypravuje o advokátu, který

roku 1849 potloukal se ulicemi San Francisca,

nevda, co initi. Když zjistil, že za vyprání ko-

šile musil by platit více než za novou, usedl na
behu jezírka a vypral si své prádlo v houští.

Jeden ze zlatokop jej uhlídal a požádal jej o vy-

prání svého prádla. Když advokát svolil, dohodil

mu nové zákazníky, kteí rádi platili zlatem za tyto

výkony. Francouz zídil si záhy prádelnu, koupil

pozemky a stal se millionáem.

Jiný právník pijel r. 1851 do San Francisca

na plachetní lodi. Sotva se ocitl na pd, kterou

teprve roku 177G osídlili první Evropané, setkal se

s mužem, který se ho otázal, nechtl-li by nkolika
zlatokopm vait. Rádi prý mu dají unci zlata

(18 K) denn. Jurista pikývl a brzy zbohatl.

První typografové byli v San Franciscu tak pla-

ceni, že dostávali za hodinu ztrávenou v tiskárn

— a pracovali i ne — asi 18 K.

Muž, který istil staré lahve a prodával je zlato-

kopm na ukládání zlatého prášku, za pt let vy-

získal více než 100.000 K našich penz. Uprchlík,

který v Evrop byl vysokým úedníkem, jal se na

ulici cíditi boty. V nedli míval takový nával

u svého stánku, že za nkolik let si koupil velký

dm.
Spojení San Francisca s ostatním svtem bylo

velice nevýhodné. Z Havru do Nového Yorku trvala

cesta 75 dní, odtud pak do San Franciska 35 dní.

Plachetní lo prlivem Ma,i;ellanovým nedostala se

do San Francisca ped šesti msíci.

Letošního roku bylo San Francisco — nejkrás-

njší a prý též nejspoádanjší msto Spojených

Stát, k nimž Kalifornie pistoupila roku 1848 —
zíceno za nkolik minut. U zálivu na svt snad

nejpíhodnjšího, v ulicích plných nádhery, bohatství

a elegance, šastn žilo 400.000 obyvatel — za
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nkolik okamžiku byli bez písteší, mnoho tisíc

pišlo rázem o život.

Tajemné sily pírodní rozechvly pdu, pírod-

ními vdky a prací lidskou v raz promnnou —
ze všeho byla na ráz hromada ssutin.

Podmoské telegrafy nestaí posílati k nám zvsti,

že díve, než se nadjeme, vznikne San Francisco

nové — prý ješt krásnjší a velkolepjší. Akoliv

pejeme této snaze neústupných Amerikán všechen

zdar, nemžeme potlaiti pi tchto zvstech trpce

bolestnou otázku: »Na jak dlouho?* fisl.

m m M
z ESKÉHO ŽIVOTA.

D František Schwarz zemel 7. kvtna t. r.

Akoli se vdlo o chorob vhlasného tohoto znalce

samosprávy, bystrého politika a renomovaného spi-

sovatele, pece jenom nikomu nenapadlo, že by

mohlo dojíti tak záhy k nejhoršímu. Vrátil se na

tri dny ped svou smrtí z Areu, kamž byl v dubnu

odjel.

Schwarzem odchází spolubudovatel moderní Plzn,

politický mudec a skálopevný charakter. Literatue

vnoval sily své již jako mladík sotva dvacetiletý,

když r. 1861 s Vávrou, Nerudou a Sladkovským

konal pípravy k vydáváni »Hlasu«. Roku 186.3

redigoval Nerudou

ovládaný list »Ro-

dinnou Kroniku".

Avšak záhony belle-

trie brzy opustil, byv

eskými politiky vy-

slán r. 1864 do Plzn
založiti »Plzeské

Noviny*. Z Plzn se

již nevrátil. O jeho

zde psobení, o jeho

láncích a knihách

— samosprávy, ná-

rodohospodáských

a politických otázek

se týkajících — mo-

hla by vyjíti opt
kniha. Snad se jí

opravdu od Plze-
ských dokáme. Byla

by nejkrásnjším po-

mníkem Schwarzo-

vým.
Když Máji letos na

sklonku zimy uspo-

ádali Plzeští akade-

mii, objevila se krás-

ná hlava Schwarzova

v jedné z loži mst-

ské dvorany. Domácí

vyprávli pražským

hostem, že je to projev zvláštní sympathie, ponvadž

již dlouho, dlouho Schwarze nikdo ve veejnosti

nevidl. Zlá choroba nedovolila.

Byli jsme tím všichni velmi potšeriia šli jsme

— s mistrem Vrchlickým v ele — všichni se po-

klonit proslulému a milovanému muži.

Dnes se ukláníme již jen ped jeho rakví.

Náš nejvtší kochánek, ale též naše nejvtší

starost — eská samospráva — utrpla tímto

skonem ránu, pi které nám všem srdce bolestí se

svírá.

— V >Jiném vzduchu* provedena generální

zkouška se temi herci najednou. inohra naše

volá totiž úpnliv po doplnní. Celou adu let

stíhaly ji jenom citelné, ba velmi asto i nenahra-

ditelné ztráty a nelze íci, že by na kvap sehnaná

náhrada trhliny byla zacelila Bylo to nejnápadnji

znát pi pedstavení »Julia Caesara*, jež slabiny

inohry smutn dokumentovalo. \' >Jiném vzduchu*

vystoupili na zkoušku pp. Vojta od smíchovského

divadla a p. Svoboda, jenž je lenem venkovské

koující spolenosti. SI. Zdeka Rydlová vlastn

do potu toho nepatí. Psobí nyní pi plzeském

divadle a my známe ji dobe i z nkolika debut

na Národním divadle i z jiných jeviš pražských.

Zahrála si roli, která byla doménou pí. Kvapilové.

Slena je milý zjev, má smysl pro moderní poža-

davky divadelního pednesu a dovede mluvené

Schodišt v Tróji.
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slovo oziatit vlastni tvoivosti. Mla zase velmi

pkný úspch a zdá se, že na prvním jevišti už zdo-

mácnla. Pan Vojta je patrn na mušce pro jisté partie

oboru pán Smahova. Svou hrou i orgánem pipo-

mínal by ponkud pana Radu. Zajímavo je, že práv
pan Smaha to byl, jenž o nm pronesl slovo, jež

se v divadelních kruzích ujalo. Nazval totiž pana

Vojtu »Dorfsalvinim«. Herce známe z cyklu, po-

ádaného >Kruhem eských spisovatel*. Je jisto,

že pan Vojta svým pelivým a promyšleným vý-

konem prokázal zpsobilost, že by mohl pro role

tohoto rázu (hrál Elise) býti k našemu personálu

pilenn. Nejhe dopadl pan Svoboda (Viták).

Role je velice kombinovaná. Viták je intrikánem

par e.xcellence a není divu, že nováek s rolí tžce

a po vtšin skoro s nezdarem zápasil. Zdá se, že

v panu Svobodovi nco slibného je a nebylo pro-

ziravo, e.\ponovat ho v roli tak závažné.

Naše obecenstvo je dost shovívavé a pokusy

s novými hereckými zjevy je skoro baví. Proto by

bylo záhodno nálady této využilkovati. Sáhlo-li se

už do smíchovské gardy, pro nevybráni pro pokus

paní Táborská a p. Táborský? Zejména paní Tá-

borská zasloužila by si pln této pozornosti. Bez-

potukráte to bylo o ní napsáno, že je herekou
tvoivou, myslící a k tomu velice sympatickou —
není pece ani myslitelno, že by se o tom ve

Zlatém dom nevdlo. Což nedalo by se uspoádat

jedno pedstavení, v nmž by mohli vystoupiti

pozoruhodnjši herci pražských scén? Je tu p. Kubik

jun., p. Jiikovský, z Tranie zejména pp. Lachmann,

Spurný a Poepický, komikové Ková a Hlavatý

a jiní. Bylo by to jist zajímavé pedstavení, jež

by bylo zárove jakousi pehlídkou všech kandi-

dát. — o

—

v—

Karel Polák.

= Spolek eských spisovatel belletrist Máj
v Praze sešel se k výroní valné hromad 6. t. m.

za pedsedání Jaroslava Vrchlické ho. Z ob-

sáhlé výroní zprávy vysvítá, že Máj v roce 1 905
vyplatil Pensijnímu fondu Máje 3018 K, na provoz,

právech dramatických autor pijal pro autory

14.146 K 97 h, zúrokoval podíly Nakl. družstva

Máje inným lenm patící penízem 1375'75 K
a vykazuje na konci roku pebytek 21.655 K.

Výroní zprávy byly jednomysln schváleny,

naež do výboru zvoleni : Jar. Vrchlický ped-
sedou, Dr. J. Borecký, E. z ekova, M.

Fuík, F. H e r i t e s, J. M. Hovorka, Dr. D.

Panýrek, Dr. B. Prusík, K. Rožek, Dr. V.

ezníek, F. Sekanina, L. Suchý, V. Stech.
Za revisory út J. Borotínský a E. z Leše-
hra du.

K zízení fondu vdov ího a sirotího
konají se pípravy, rovnž k vydání pehledu eské
literatury v jiných jazycích. O úprav honorá
za pvodní práce zahájeno úspšn jednání s inten-

dancí Národního divadla v Praze, pro do-

poruování pvodních her v repertoiru Máje
se nalézajících rozvinuta s úspchem zvláštní agi-

tace, pednáškami len popularisováno umni
a pímo zakroováno všude tam, kde toho zájmy
spisovatel vyžadovaly.

Pensijní fond M áj e pojistil lenm až dosud

13.335 K roních dchod a 56.224 K kapitál

splatných ddicm zemelých len. Mimo to

v Jubilejním fonde len pro zlepšování pensi

nastádáno 11.444 K.

Nakladatelské družstvo Máje vládne jm-
ním 110.000 K.

Valná hromada skonena velým proslovem ped-
sedy Jaroslava Vrchlického, který do zahá-

jeného 1 9. roku spolkové innosti pál Máji ve

všem úspch.

-^ Moravští pvci. eské umní hudební zazna-

menává nový veliký úspch. Po eských zpvohrách

a symfoniích, po eských kvartettech a virtuosích

pišel na adu eský zpv. Pvecké sdružení uitel
moravských provedlo ten malý zázrak, že esky
zpívané slovo mohlo se rozezvueti v pedních hu-

debních mstech v Nmecku, ba že vyvolalo nadšení

v obecenstvu, naprosté uznání v kritice. Vídní zaavše,

zvítzili bratrští pvci naši v Norimberku, v Lipsku,

v Berlin a koncertní cestu ukonili v Praze. Dva kon-

certy, jež tu ve dnech 28. a 29. dubna dali, ukázaly

soubor 50 intelligentních pvc, ízených vzorn

prof. Ferd. Vachem, vzhledem k losku, kdy poprvé

do Prahy zavítali, na stálém postupu. Secvienost,

disciplina, intonace, pesnost nástup, citlivost

rythmická, plastika výrazu, to vše, — a bylo by

možno ješt více jednotlivých pednosti vypoíst,

jako zvlášt ryzotu jazykovou po deklamaní i vo-

kalisaní stránce — vymáhá si úctu a obdiv. Zvuk

jest okouzlující, a burácejí boui, a tlumí se dsem,

a šepocí láskou. Pochopení skladeb v duchu hu-
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debním i ve vystižení básnického obsahu pronikavé

až k jádru. V poadu svém Moravané mají Nešveru,

Nebušku, Janáka, K'rižkovského, Vcndlera, Suka,

Drahlovského, Forstra, Knittla, Smetanu, Dvoáka,
Neumanna, Maláta, z cizích Kremsza a Saint-Sziinse.

Repertoár jejich zajisté stále poroste, ale již dnes

scházel nám v nm Jeremiáš, a nade vše náš

nejvtší mistr skladby sborové, Bendi !
— O zdar

koncertní cesty pvc moravských zasloužili se posl.

Skála, jenž dal poslaneckým soudruhm pkný
piklad pée o kulturní mimopolitické poteby,

a vídeský hudební nakladatel Pazdirek, vydavatel

universální píruky hudební literatury všech dob

a národ, díla to obrovitého a dležitého, kde i eské
hudby do podrobná jest dbáno. — i—

rr. Podobiznu Karla Poláka, o nmž jsme

v minulém ísle pinesli zprávu, podailo se nám
opatiti. Doplujeme jí dnes svou vzpomínku.

= Štolbovy »Pamti- vzbudily mimoádnou
pozornost. Veselé líeni dob dtských a student-

ských, jímž Štolba dílo své v 1. sešit zahájil,

zamlouvá se velice. Pípadné illustrace, jimiž Pa-

mti jsou ozdobeny, spestují strany knihy tou

mrou, že nabývají každým smrem rázu cenného

literárního dokumentu. V memoirové literatue naší

pati Štolbovým Pamtem místo nejestnjší.

• eský vítz pi hrách Olympických v Athé-

nách. Svtem rozle-

tlo se rázem jméno
Honzátkovo, jako ví-

tze pi letošních

hrách Olympických.

Dobyl první ceny

v penthathlonu, a

druhé v he.xathlonu.

Honzátko byl již v

družstvu sokolském

pi federální slavno-

sti »Unie Gymnast
francouzkých* v Ar-

rasu (1904) násle-

dujícího roku pak

byl vyslán k sletu

do Lvova a do Lu-

blan, kde pesnými
výkony octl se v

prvních adách zá-

vodník. Radostno

tedy konstatovati, že

Honzátko zachránil

est eského sportu

v oboru, který pod-

miuje všestranný

vývoj tla. Sestávat'

ptiboj ze skoku, zá-

pasu, vrhání disku,

bhu a vrhu ošt-

pem. Honzátko byl

\
i

eský vítz v Athénách.

prostým dlníkem a jen piinlivostí a vzácnou

energií, domohl se místa uitele tlocviku na Rusi,

kde nyní psobí. —jbz— ^

— Cechové v Athénách. Piinním eského
výboru pro hry olympické v Praze byla vyslána

v dubnu skupina eských závodník sportovních

i tlocviných k olympickým hrám do Athén. Mimo
nadání nabyly hry athénské obrovských rozmr

eská výprava v Athénách ped královskou loži.
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a staly se neobyejn velkolepou manifestací pro

tlesnou výchovu, o emž dostane se nám ješt

bližších a podrobnjších zpráv. Zajímavou úlohu

hrají pi tom Cechové, kteí dovedli zachovati si

v ecku svoji samostatnost mezi 15 rznými státy

a národy tam zastoupenými, a pi tom všude

i uznání oflicieiního. Zahájeni her dalo se 22. dubna

zpsobem velice slavnostním. Práv ve 3 hodiny

pijeli ke stadiu králové ecký a anglický, jakož

i ob královny s etným komonstvem, když pak

se usadili na svých místech ve Sfendore Stadia,

u velikém prvodu vešli cizí i domácí úastníci

her se svými vdci i zástupci vládními defilujíce

ped panovníky. Na našem obraze zachycena eská
skupina, v jejíž ele kráí pedseda eského výboru

olympického dr. Jií Guth, práv ped loží králov-

skou. — Zatim docházejí zprávy o estném úspchu
našich borc, z nichž vynikli zejména lennist brati

Žemlové a v tlocviku ruský ech p. Honzátko.

Kecké noviny píší o Ceších velice sympaticky a

pinesli také podobiznu celé skupiny úastník e-
ských. Pi slavnostech offlcielních všude je echm
vykázáno náležité estné místo,

jLL. Výlety do Troje bývaly kdysi velmi oblí-

beny. Pozdji se na pvabný zámek pod skalami

zapomnlo. Komunikace odvádla Pražany k pším
vycházkám stále pohodlnjší jiným smrem.

Avšak úpravou eky za Král. Oborou oteveny
byly oi Pražan. Nejdíve ovšem Nmc, kteí

parku u barokního zámku pišli záhy na chu. Po
nich teprve rozpomnli se pravého behu vltavského

našinci. Z Král. Obory pes ostrov Císaský je

k pívozu nkolik minut. Pívozník má loku na

kladce, šipkou nás peveze na kamenitý beh
trojsky.

Zámek Trója je schován jako pohádkový palác

v houštinách ovocného stromoví. Kdo vidl nkolik

barokních palác, lehce pozná, že takováto úprava

zakladateli zámku na mysli netanula.

Hrab Václav Vojtch ze Šternberka zbudoval

v letech 1680— 1 088 Tróju, nádhern ji dal vy-

zdobiti a obklopil ji parkem, jehož nádherné rysy

dnes jen s obtíží možno uhádnouti v prostorách,

kterým je uloženo dnes pouze plodili úrodu ovoc-

nou. Na nkteré rozpadávající se terasse spatíme
ješt poprsí z pálené lilíny nebo obrovskou vásu —
njaký pavillon, pustý výklenek, rozpadávající ^e

schodišt šeptá o asech, kdy tu krásné dámy pro-

vázívali elef,'antní dvoané, kdy se sem sjíždívalo

vznešené panstvo, kdy tu i bývala hostem císa-

ovna Marie Theresie, která Tróju roku 1763 byla

koupila.

Ped tím utrpl zámek r. 1757 mnoho od Rus,
kteí tu vykáceli nádherný park a poškodili bu-

dovy, když obléhali Prahu. Z ruky císaské pešla

Trója r. 1776. Majitelé její se rychle stídali, dnes

tu vládne rodina obanské krve.

Úprava eky psobila tak pízniv na osud Troje,

že kolem oblíbených sklep a hostince v zámku
dal majitel zíditi znanou ást parku na restau-

raní prostory. V nedli tu bývá až nouze o místo.

Za letního veera, neníli píliš hluno na teras-

sách, je radostno posedti pod starými stromy, pak

projíti se parkem a podívati se na nádherné scho-

dišt zámecké, osvcuje-li je msíc.
Kdo ví o povsti, že tu bloudívá bila paní, má

píležitost k vycházce do íše romantiky. Malby
v zámeku pracoval prý v pedávných dobách malí,

který jedinou dceru pána na Tróji svedl. Ta se

utopila ve Vltav a nyní prý noní dobou se pro-

chází parkem. Vkolní obyvatelstvo ješt dnes tak

ví tmto povstem, že by nikdo sem nepáchl, ani

když tu zraje nejkrásnjší ovoce. Plní tedy i>bilá

paní« úkol dležitého a neocenitelného strážce. Za

ovoce zámecké zahrady tržívá se ron nkolik

tisíc.

Také tu slrašívají nkdy granátníci. Bujná šlech-

tina zvávala je prý tam k tajemným dýchánkm,
z nichi: byli pak odnášeni pímo pod drn v zákoutí

sadu . .

Na návrších kolem Troje jsou vinice, prý již

z as Karlových.

Trojské víno paraduje také na lístku restaurace

hned v nkolika druzích. Nu — cennik vín není

protokolem soudního výslechu — napijí-li se pro

est a slávu Troje hosté dobrého uherského, jaké

neštstí?

Nkdy všedního odpoledne usedá v zámecké za-

hrad starší pán s plnovousem siln prokvetlým.

Vybírá si píjemné zákoutíko a obruje se aso-
pisem proti zrakm všeteným. Tento milý host,

krásných oí, je tak plachým návštvníkem, že se

neopovážíme ani naznaiti dny, ve které picházívá

na terass zámku, v jehož poblíží je tak spokojen.
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Anketa »Máje«.

(Pokraování.)

Haliský Rus, prof. Osip Karmarik v Ble a evu:
»Kdo sleduje politieký, hospodáský i spo-

leenský život slovanských národ v naší íši,

dojde pohíchu závru, jakoby tito lenové tak

rznotvárné slovanské massy nemli žádných
spolených zajmu, že dávajíce se vésti vzá-

jemnou nevraživostí k sob, náboženským a

národním tanatismem a nakonec i touhou
panovanosti nad druhými za úelem dosaženi

svých užších cíl a výhod, nedbají nieho
a nikoho. Pes to nijak nepochybuji v m o ž-

nost spoleného slovanského postupu, tím

spíše, ježto ve skutenosti opravdu jest
mnoho spolených zájm mezi slovan-

skými národy, kterých oni však nepozoruji ')

anebo jen velmi lhostejn pohlížejí na
otázku tak vážnou. ^) Mnozí byli (Slované).

kteí o tom pemýšleli, pracovali o sjednocení

Slovanstva, o docílení jednoty zájm a cíl,

) Trefn podotknuto, »nepozorují<. Národ jako tleso
hromadnó nemže -pozorovat', neni-li k takové innosti
organicky opaten. Red.

•) Pirozený následek pedešlého. Red.

le výsledky jich práce byly tém nepatrný
a to proto, že bu nebylo dbáno tehdejšího

stavu národ anebo že usilovali odstraniti

pouze dsledky, ne sám zárodek píiny, která

jednotnému postupu pekážela.
»Uhrnem jeví sejediné východisko ze zmatk :

teba, aby se slovanští národové v íši zbavili

svých neblahých, nekulturných vlastností, kte-

rými tou dobou se vyznamenávají, teba jim
vyložiti, ') že nevraživost vzájemná nemá smy-
slu, že sledovati jenom zvláštních svých
zájm vede ke skáze, že náboženská i národní
váše a panovanost, že podrobovati druhé, vede
nakonec jen do kulturního i národního úpadku,
nikoli ku blahobytu, že teba odstranit pí-
inu, dsledky pak že samy odpadnou a

pak teprve že nam bude možno nadíti se skvlé
budoucnosti.*

') Kterak nco »vyložiti c tlesm organicky neschop-
ným >pozornosti« ? Jedinci snad pochopi a uváží, eho
teba, ale — zmizí bezmocn ve hluchém, protože

organicky neopateném, ostatním — celku. Red.

íšský a zemský poslanec Dr. Otakar

»U muže politicky inného, mohla by se

v první ad naskytnout otázka: je-li spolený
slovanský postup v íši možný pedevším na
poli politickém? ') Djiny naší vídeské politiky

z posledních let jsou knihou otevenou ped
námi všemi. Víme, jak to se spoleným postu-

pem Slovan ve vídeském parlament dopadá.
Od pípadu k pi-ipadu nkdy se najdeme
a postupujeme spolen — avšak ani to ne ješt

') Rozumj zde : pariamcnti.rnim. Red.

bar. Pražák v Brn:
všichni slovanští poslanci v jednom šiku! —
Pravideln jdeme mimo sebe a asto dost

:

proti sob. A pece práv poslední dny po-

slanecké snmovny zase ukazují, jakou by-
chom se to stali v Rakousku mocí,
kdybychom postupovali spolen! Vládni
osnova volební reformy pi všech svých
nedostatcích sama dává zástupcm slovan-

skj>ch národ v íši vtšinu. Kdybychom
mohli tuto slovanskou vtšinu ve vídeské
snmovn skuten srazit v jediný šik ke
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stálému a dslednému spolenému postupu,
co bychom znamenali v Rakousku!
Bohužel na ten as ') je málo nadje, že by
se nco podobného mohlo zdait. Zájmy jedno-
tlivých národních skupin slovanské delegace
asto rzní se tak, že tžko jest trvale je

k sob pipojit. asto spojí nás více okamžitá
situace, píkaz taktiky, než pevné programové
vdomí spolených a trvalj'ch zájm. Pi ne-

dávném hlasování o všenmeckém návrhu na
odluku Halie ukázala se opt ve vídeském
parlament kiklav slovanská rozháranost ^)

v Rakousku. A mám obavu, že pi hlasování

o volební oprav nebude lépe, ali nedokáme
se tu neoekávaných pekvapení. —
Tyto neblahé pomry ovšem pirozen ženou

nás pímo k tomu, abychom pemýšleli o tom,

jak dosici obratu. A tu myslím, že popud
ke spolenému postupu slovanskému i na poli

rakouské politiky musí vyjít pímo ze stedu
národ samotných,*) z lidu všech slo-

vanských národností v íši. Lid musí býti

vychován a veden '') ku pravému pochopeni
myšlenky spoleného slovanského postupu a

teprve mohutnými lidovými proudy, volajícími

po slovanské solidarit v Rakousku, snad dá
se pivodit, obrodit a konsolidovat spolený
postup celé slovanské delegace ve Vídni.

Poslanci z tchto proud vyšlí, a jimi také

skuten nesení teprve asi budou moci utvoit
novou spolenou politiku ve Vídni.

Proto bližším úkolem musí být, jak by-

chom všecky slovanské národy v Rakousku

-) Na pd, kde nejsou zastoupeny národní celky,
nýbrž pouze národní strany, tedy rzné zájmy, nelze

na spolený postup slovanský (tedy národní) vbec po-
mýšleti. Red.

•') Rzné zájmy jsou pirozen •rozhárány* u všech
národ, nejen u Slovan. Kdyby byly organisovany slo-

vanské národní celky, nebylo by mezi nimi rozháranosti
v zájmech spolených. Red.

) Správné.
"

Red.
') Vychovávati a vésti lid, bytost mnohotnou,

nelze bez — ustrojení. Viz svrchu. Red.

díve do opravdy zbližili, dovésti je ke vzá-

jemnému poznaní a oceiování, aby zjištna
byla stanoviska, ve kterých životné zájmy
všech jich jsou spolený. Stýkáme se po-

sud nejspíše ješt na poli kulturném,
nkdy snad také stavovském. .Sjezdy slovan-

ských noviná, které jsem se zájmem vždycky
sledoval, zajisté vykonaly mnoho dobrého.

Ony v posledních letech vlastn byly jedi-
nými událostmi, za nichž docházelo ke styku
zástupc všech slovanských národností v Ra-

kousku. Ve smru hospodáském styky
naše jsou také jen ojedinlé, neupravené,
nesystematické. V tom všem teba je teprve

úpravy, dsledného postupu doroz-
umní. —
Kdo to vše má ujednati? Máme už Národní

radu eskou — pro by nemohla se ustavit

spolená Národní rada Slovan rakou-
ských.' Nech všickni národové rakouští

ustanoví do ni své nejlepší muže, ") politiky,

kulturní pracovníky, národohospodáe, finan-
níky, a li nech v jistých obdobích se schá-

zejí, stídav vždy v té neb oné slovanské
zemi rakouské. — Mli bychom tak jakýsi

impro viso váný snm Slovan rakou-

ských, a zárove vždycky slovanské svátky

a možnost sbližovati se, navazovati styky, vzá-

jemn se seznamovati. Tyto spolené slovan-

ské porady mohly by se zabývat i odbornými
otázkami národohospodáskými, finanními,
samosprávnými — a dojít konen snad i ke

styným bodm spolené slovanské
politiky. —
Z nich by musela také vyjíti akce jak pro-

hloubiti slovanské uvdomní v širokých vrst-

vách národ slovanských v íši se stálým

zetelem na veliký význam, jaký by pro Slo-

vanstvo ml spolený náš postup na všech

polích veejného života.

«

') >Muži« sami nestaí, vráti-li se z >rady« a nena-

leznou-li nástroj, jehož prostedkem by mohli usku-
teniti — na em se uradili. Red.

Slovinec, pan Dr. M. Mrko, prof. slavistiky na univ. ve Štýrském Hradci.

Spolený postup slovanských národ v íši
je možný na rzných polích, obzvlášt ve
vd, v literatue i v umní, ježto zde
není nijak závislý na všelikých pipadnostech
politických.

Maje zetel pouze k innosti vdecké, uvedu
jen nkteré pípady. Slovanské akade-
mie i uené spolenosti mohly by sob
své úkoly namnoze vhod rozdliti a pistu-
povati k práci spolené, jakož se sdru-

žují k dílu velké akademie rzných íší. Bylo by
teba více styk mezi slovanskými univer-
sitami, vynikající uence bylo by astji povo-
lávati ke stolicím také mimo užší domo-
vinu. Slovanský uenec má zapotebí pod-

pory a kritiky odborník píbuzných plemen,

kteí mu lépe rozumjí a mají pro více sym-
patií, nežli ostatní svt. Té poteby bude stále

pibývati, ím více vda bude pstována všemi
slovanskými jazyky.

Na schzích odborník i v odborných aso-
pisech snadno lze dohodnouti se rz-
nými slovanskými jazyky, jako platí totéž

na Západ s rznými svtovými jazyky.

Novjší dobou pijata zásada i ruskou Aka-
demií vd ve sborníku >Staji po slavjano-

vdniju«. Krásným zaátkem byl »Vstník
slovanské filologie* (Praha 1901, 1902), jenž

by ml být znovu probuzen k životu.

Ve všech oborech teba pracovati v du-
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chu Kollárovy »slovanské vzájemnosti*. Po-

jednal jsem o vci r. 1893 ve sborníku >Jan

KoUár* (redakcí Fr. Pastrnka ve Vídni) a mohl
bych dnes opakovat. Zvláš teba podotknouti,

že vecka snaha tím smrem musí býti opena
znalostí slovanského národního života,
které bude tím více pibývati, ím soustav-
nji a vcnji bude pstována.
Za tím úelem je nesmírn dležito, aby-

chom se více uili slovanským jazykm.
Dobe ovládnouti kteroukoli ze slovanských eí
není snadno, nežijeme-li uprosted samého ná-

roda, za to je velmi snadno, druhým slovan-

ským jazykm, zvlášt bližším, rozumti.
Ovšem teba piznati, že v té vci inteli-
gence pokulhává*) za prostým lidem. Ne-
uvíte, jak slabé pontí o píbuznosti, o djin-
ném rozvoji slovanských jazyk a vbec o pod-
stat ei nacházíme u vzdlanc nejpo-
kroilejšího, samého eského národa.

asto se slýchá, že by stailo jen vypustiti n-
která rznoznjící slova a nahraditi je jinými a

to že by bylo vcí filolog. Té mocí filologové

ovšem nemají, teba však piznati, že zvlášt
eská slavistika dívjších desítiletí jen

chab dostala svému ú k o 1 u ve smyslu Dobrov-
ského a Šafaíka. Knihu, jako je »Praktická
rukoje srovnávací jazyk slovanských*
(v Praze 1904), kterou složil Vnceslav Hrubý,
c. kr. vrchní soudní rada a íšský poslanec, mli
dávno napsati filologové, opatení hoj-

njšími theoretickými vdomostmi a dokona-
lejší metodou. Slavistické studie na uni-

versitách teba povznésti, na každém stedo-
školském uiteli slovaníny teba žádati více
slavistických vdomostí . . . Ješt

mén pronikly slavistické studie do samých
škol, tak na p. dalo by se pi vyuování
eštin mnohého dosíci vhodnou popula-
risací základnícli prací Gebauerových. Ob-
zvlášt není radno, píliš muiti žáky histo-

rickou gramatikou a ješt mén dialektologií,

za to by se v eštin za tení starých
text a národních písní, písloví a pohádek
(zvlášt moravských a slovenských) snadno
daly vyložiti hlavní zvláštnosti všech
slovanských jazyk.

Dle platného organisaního ádu pro
rakouská gymnasia možno snadno ítati
texty i nejbližších slovanských jazyk na p.
u Slovinc »ilyrsky« t. j. srbsko-chorvatsky.

Vbec bylo by teba n všech rakouských
Slovan zaíditi vyuování mate-
štin tak, aby žáci opustivše st-cdiii školu,

byli zralí pro lehké slovanské dorozumní.
Snadno se pak douí jazyku, o nmž na
stední škole už nabyli jistého pontí.
Velmi vhod by tu pišly krátké, dobe se-
stavené slovanské antologie a slov-
níky, obsahující slova rzného znní i stej-

ného znní, ale rzného významu (odchylkové
slovníky)" 1- Slovanské gramatiky zvláš pro
Slovany sdlané mly by vykládati i rznosti
vyslovovací a správnou výslovnost na základ
moderní fonetiky.

Podotýkám, že by takové opatení piineslo

mnohý prospch í samé správ státní, jež

ím dále více bude míti zapotebí úedník i d-
stojník (i záložních), kteí rozumjí více slo-

vanským jazykm a snadno se jim mohou
nauiti. (Pokraování.)

") Pirozený následek n e u s t r oj enost i idey. Nikdo
na školách mládež nepovzbuzuje, žádné opateni
ji nenutí, aby si hledla, eho by mla. Red.

*") Vydání takového slovníku uloženo už >Svazovému
výhoru" na posledním sjezdu -slov. novinástva« v Opa-
tiji. Red.

JAR. VRCHLICKÝ
z nové knihv >KORALOVE OSTROVY..

D
Den a noc.

ost asto ptám se : Kdo náš pravý kat

a kdo náš, vskutku, vrný pítel pravý,

zda jasný den, jenž biuje nás v chvat,

i noc, jež stín závoj snáší tmavý?

Den vraždi shonem ; sn svých peludy
pak straší noc — .A nikde zotavení

!

Svit prázdno tvoí, stín zas obludy,
a nikde odpovdi, rozešení.

Kde pestal dne, nastává noci trud,

a požitek jen, vítz, stojí vzadu
a jemu vše je pedsudek a blud,

on vidí triumf v nejstrašnjším pádu.

Na zíceniny našich nadjí
jak mor na rozvaliny mst si sedá,

pak výtek zahrne nás závjí,

pak achátový pohár Smrti zvedá.

A. mezi obma a obou, mí,
se zmítáme, nás dráždí vše a lehtá

a požitk jen všemohoucí chtí,

nám vli deptaje, se vítz chechtá.

Tak Plato snil pod svými platany,

stín, Pascal, kráel zkvetlým hlohem,

tak den i noc jsou oba katany,

té chudé Psychy, opuštné Bohem.
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Sila vzpomínky.

^ak všecko rve nám as, ten drsný, neúprosný,

co svým jsme zvali kdys, by na okamžik jen,

a nenechá nám zpt ni jeden paprsk rosný,

ba, ani jeden sen

!

Co vera bylo tvým, dnes dávno pravdou není

:

byl vera karneval a dnes je holý pst,
jak stiny veera se plíží odlouení,
vzpomínky sladký plod již v prvním okušení
nám bere z úst.

A pec jen žijem' v ní, dnes, zítra jako vera,
pec ona jediný nejvtší božský dar,

a nech nás pekvapí i rozluky noc šerá,

plá do tmy její žár.

Tak asto navštíví básníka píse v taji,

v ráz kídla rostou mu a vichrem vzpne se cit,

rty lan okraj se íše dotýkají,

sny rostou v obrazy, jež planou, záí, hrají

a chtjí žít, jen žit I

Tu v posled cítíme, co as vzal, opt vrací,

my všecko najdeme a arovnjší, v snech —
O lete, vzpomínky, vy aruplní ptáci,

ráj celý máte na kídlech !

<s) arní den je samé slunce,

pod oknem se kos již mih",

mkký svít se po meruce
skrádá v prvních kvt sníh.

Píse.

Zas ty všecky prožít divy

!

Srdce mé má skoro strach,

jsem jak meruky kmen kivý,
jak snést všecko, zá a nach?

A tch motýl všech shluky

a v tch kvtinách vel zm,
chápete ty jara muky?
Lásko, pij! a písni, sle!

aJen tu radost z jara

chtl bych istou mít!

Hne se míza stará?

""Vzbudí mrtvý cit?

Jiná piseii.

\' jásot vlaštovicí,

kde ní stará vž,
zdah v souzvuk vzklíí

moje píse též?

Puknou všecka pouta
v jara zahrad ?

i v sled zbude routa

zas v mé zahrad ?

A pec chtl bych ve snu
vypít celou hned —
Spái, vsta již ze snu
jednou, naposled!
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BOHUMIL BRODSKY:

Za obzorem.
(Pokraování.)

n je vru milejší tak bez
cíle se toulat a povídat

si,« ekla váhav, hle-

dajíc jeho pohled. Vi-

douc, že se upen dívá

k zahradnímu pavil-

lonu, mohla bysteji

prohlednout si jeho

f^ik
** B tva a cosi jako tichá"

* ' záliba prochvlo jejím

nitrem. Pro vyhledávat ostatní, když se tak

hezky bavili. Roubal je opravdu vzdlaný, milý

muž, s jakým se už dávno nesetkala. Jeho

sliná postava, mužn krásna tvá a bezvadné

chování vzbuzuje u mimojdoucích pozornost

a nic by se nehnvala, kdyby navrhl, aby do

pavillonu nechodili a dál procházeli úpravnými
cestami.

»Spolenost by se nám smála, že jsme
pišli na výstavu a nic jsme nevidli, « povídal

snaže se usmát a zabouje k pavillonu pinu-
til ji, aby se ídila vytknutým smrem. Ped
pavillonem bylo plno a oni prodírajíce se

hemžícími se návštvníky, nemohli pokrao-
vat v hovoru.

Vešedše do pavillonu, spatili oba pány s Ja-

roslavou stát u skupiny ri'iží. Rada oživen
prohlížel jednotlivé druhy nádherných kvt
a upozoroval své spoleníky na vynikající

vlastnosti toho kterého druhu.

»Bda nám, švakr je u svého oblíbeného

koníka, zasmála se paní notáova a poobrá-

tila se k Roubalovi za ní jdoucímu. Snesl

klidn její laškovný pohled a také se pousmál.

»Piznávám se pokorn, že také já holduji

této vášni, « ekl chladn zdvoile.

>Jak? Pak dvakrát bda mn. Budu se nyní

nudit a musím aspo pana správce na chvíli

získat. On, jak se mi zdá, není velikým píte-

lem horování o kvtinách."
»Snad nás nechcete opustit >,« ptal se ulek-

nuté. Pítomnost radova vzbuzovala v nm
bezdný odpor a jakoby tušil, že vedle nho
by nesml plýtvat lesklými frásemi, pemýšlel,

ím by paní Blaženu upoutal ke švakru a

mohl zmocnit se Jaroslavy. »Tese již nesmíme
rozejít, aby naše zábava netrpla."

••Nebude-li dlouho prohlídka trvat, obtuji

se,« zasmála se a pikroila ke skupin. »Nu,

co se vám nejlépe líbí?<, ptala se rady a

u nho stojící sestry.

»Všechno,« ekl rada vzrušen. ^Podívej se

jen, jaká nádherná smsice barev ! Jaká opo-

jivá vn. Opravdu, rže jsou božsky krásné

kvty. Která barva se ti líbí nejlépe ?«

»Víš, že mám ráda živé barvy. Tyto kar-

mínové a tyto tmavoervené jsou skuten
rozkošné."

Rada obrátil se k dozorci nedaleko stojícímu,

vedle nhož v mechu byla spousta ržových
kvt na prodej. Naznail mu kvty, které má
vybrati a obracel se k Jaroslav, aby se jí

otázal, které by jí byly nejmilejší. Ale pozo-

roval, že Roubal práv s Jaroslavou hovoí a

ukazuje na nádherné kvty rže Marechal Niel.

•Slena laskav dovolí, abych sml nkolik

kvt jí podat,* ekl na hlas a pistoupil k ra-

dovi. »Uvažte mi kytici, ale vyberte nejlepší

rže,' naizoval dozorci. -Rže Marechal Niel

je sice starý druh, ale dosud nepekonaný."

• Souhlasím s vámi,« pitakal rada nadšen.
'Podívejte se jen na toto polorozvité poup.
Jak rozkošn jsou lístky svinuty. Jak nena-

podobiteln je kvt naechrán. Krása, nevídaná

krása ! Mám doma nkolik ke toho druhu.

Bohužel podnebí u nás je ponkud drsné a

každoron mi nkterý trs zahyne. Ale také

ostatní druhy jsou rozkošné. Pohlédnte na

druh Van Houtten, nepatí mezi královské druhy?

Ta ohnivost lístku, ta bezvadná konstrukce

!

Nebo tahle Dijonka se svým kanárkovitým od-

stínem. A tahle snhobílá Lynnaise. Opravdu

nco znamenitého. lovk ani nedovede oce-

nit všechnu tu nádheru. Teprve, když je po-

hromad najde, vynikne rozkošná jejich bar-

vitost a nha.«
Vzal od dozorce kvty a podával je Blažen.

Pijmula je s vdným úsmvem, ale jaksi

podivn se podívala na Roubala, jenž otoiv

se od dozorce pistoupil k Jaroslav. Cekala,

že aspo jeden kvt jí podá. Vidouc, že hor-

liv mluví se sestrou, rozmrzele se obrátila

ke správci a zaala s ním žertovat. Vraštil

opravdu nebyl nadšen ržemi. Jeho stízlivá

povaha neshledávala nic nadšeného na ržích

a hlásila se žíze, kterou by byl rád v nkteré

výstavní restauraci ukojil. Zatím byla kytice

pro Jaroslavu uvázána a Roubal podal ji s hlu-

bokou úklonou slen, jež mu radostným úsm-
vem dkovala.

• Pojme na chvíli do restaurace,* navrho-

vala v té chvíli Blažena radovi. »Jsi asi také

unaven.'
>Jsem unaven, ale v takové nálad lovk

na únavu zapomíná.*
• Pamatuj, že se nedovedeme tolik nadchnout,

a že musíme ped koncertem nkde povee-
et.*

»Odpus, zapomnl jsem. Již jdu. Jaroslavo,

jdeme do restaurace, ty ješt nepjdeš?*
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» Dovolte, pane rado, upozornil jsem slenu
na skvostné letní chrysantémy, prohlédneme
si je a hned pijdeme za vámi,« omlouval se

Roubal horliv. »Ve které restauraci budete ?«

»V naši, knížecí,* odpovídal Vraštil a ustu-

poval, aby paní Blažena mohla podle nho
projít. >Nejsem sice materialista, ale \- tomhle
vedru je mi restaurace milejší, než všechny
chrysantémy," dodal k paní notáové vesele.

Ta pikývla, že souhlasí a zatkavši zpt po-
hledem vj'šla z pavíllonu. Nemohla pochopit,

že duchaplný Roubal chce rozveselit sestru.

Jaroslava opravdu nebyla nikterak nadšena
chrysantémami. Bezdky uposlechla vyzvání
Roubalova a pozorn se na dívajíc, sledovala

jeho výklad. etl nedávno z dlouhé chvíle

v denním listu historii, jakou náhodou staly

se chrysantémy módní a moderní kvtinou.
Vnovala víc pozornosti zvuku jeho píjemného
hlasu, než kvtinám.

»Chrysantéma je symbolem skryté, nžné
lásky," povídal Roubal, zabouje z pouného
stanoviska na jinou cestu. »Opravdu, pozoru-
jeme-li nžný kvt, krásn skrojené lístky a

jemnou vni, zdá se nám, že v nich spoívá
cosi mystickj' opojného.*

Tmavé, velké oi Jdroslavy utkvly na nm
a jejich pohledy se setkaly. Roubalv zrak

hoel ímsi skrytým, vášnivým, že chvatn
oi sklopila.

»Znám málo chrysantémy,* odpovídala zdr-

želiv.

"Kvty chiysantém snad málo ráíte znáti.

Ale to, co onj' naznaují, ono kouzlo, které

je pod tím jménem spojeno, dozajista prochvlo
již vaším nitrem.*

»Domníváte se, že jsem snivou, vzdychající

luštitelkou jakýchsi neznámých záhad?*, ptala

se s chladným úsmvem.
»Práv naopak. Neráila jste mi dobe po-

rozumti. Ty duše, které vzdychají a malo-
mocn kolem sebe tápají, hledajíce neho zvlášt-

ního, nejsou nikdy schopné neho velikého,

vznešeného. V takových umleckých duších,

které pokojn se dívají na svt, táhnou pied-

tuchy velikých cílíi a cit neslyšitelnými kroky
a dotýkají se srdce lovka jemnými záchvvy.
Nerozumíme tmto záchvvm, ale podléháme
skrytému kouzlu. Teprve v hodinu, která ote-

vírá naše nitro dokoán a osvtluje naše my-
šlenky, uvdomujeme si, že bývaly chvíle, ve
kterých jsme pociovali píchod toho kouzla.

Te mi snad slena rozumí.
Neodpovídala. Blízka pítomnost Roubalova

psobila ji nevolnost. Nevdla, pro ji takové
podivné vci povídá. Ale nemohla mu pímo íci,

aby šel za ostatními. Jako v njakém jeho
vleku se octla a ekala, co ekne dál. Bylo to

vše nové a ona, která žila tolik osamle, která

nemla píležitost nahlédnout v nove proudy

a vysoko vzedmuté vášn, byla ku podivu
vnímavá pro vše, co jí bylo cizí. Netušíc pod-
volovala se vlivu muže, silného, vypoítav
jdoucího za uritým cílem. Patila na s tmi-
též názory, jako na stízliv uvažujícího radu,

ale tohle nebyl starý, chladný muž, to bylo
zosobnní mladé, výbojné mužské síly.

>Slena mi snad neví, eknu-li, že každý
z nás mže vyísti ze zrak druhého tajemný
svt, který hoí na dn jeho duše a kterého
asto si ani on sám vdom není,* pokraoval
Roubal, naznauje, abj' popošli dále. »Každý
máme ve své duši místo, podobné lesní tni
a tam pochováváme to. co bychom neradi dali

všedností svta poskvrnit. Rozumím slenin
duši a obdivuji se jí.«

•»Mn?« podi\ila se zmaten. •\'te mi,

nevím o niem.*
»Milerád vím. Poznal jsem povahu sleninu

a chápu ji. Vaše duse bezdn touží po svo-

bodném rozmachu kídel, ale schází jí probu-
zení, schází energie jít za tím hlasem.*

»Myslíte, že jsem bojácná?* ptala se dívajíc

se naíi udiven.
>Nikoliv, nejste bojácná, odkládáte pouze

své rozhodnutí. Tušíte asi sama. že byste

bu narazila na odpor, nebo že byste potom
na vždy se zavázala. Lekáte se o svou svo-

bodu, akoliv zapomínáte, že asto ztráta svo-

body znamená získáni štstí.*

»Jsem svobodná,- tvrdila podráždn. »Nikdom k niemu nenutí, sestra je laskavá, rada

je dobrý. .Sama po niem netoužím. Pojme,
pane Roubale, aby na nás dlouho neekali.*

• Jak si pejete, sleno. Dnes se nemžeme
náhodou domluvit. Málo se známe, a nedo-

statek asu nedovoluje, abychom se šíe roz-

hovoili. .Ale jednou pijde doba, kdy si po-

rozumíme a kdy budu moci vás usvdit, že

jsem na poprvé \-ás poznal a chápal.*

•Jsem opravdu zvdava,* ekla tiše a vyšla

s ním ven. .Akoliv restaurace byla nedaleko,

Roubal jako náhodou zamíil kolem pavillonu,

aby oklikou získal asu.
»Pro, sleno, tak málo chodíte do zábav?*,

ptal se naklánje se nad ní.

»Nebaví m duchaprázdný hovor a to, co

se na venkov zábavou jmenuje. Lidé chodí

na zábavy, ne aby se bavili, ale aby pozoro-

vali, kritisovali, aby se radovali z neúspch
jiných, z každého nepatrného pochybení proti

tak zvanému spoleenskému taktu. Nenávidím
takovou zábavu na úet svého bližního.

«

>iMohl bych slovo za slovem opakovat váš

výrok. Býval jsem veselý, zdálo se mi, že

nikdy nebudu moci žít bez spolenosti, a hle,

te jsem živ, jakobych nikdy mezi lidmi ne-

býval. Toužím po emsi vyšším, po souladu

dvou duši, který nedbá okolí a nalézá ukojeni

v tiché slasti domácího štstí. Alo toto štstí
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musí být veliké, musi ukojit žíznivou touhu,

nesmí být niím rozdleno. Také si tak bu-

doucnost pedstavujete?'
• Nepemýšlela jsem ješt o tom,« povídala

zasmušile.

»Zajisté jste pemýšlela, ale vaše pokojná

povaha si neuvdomila, kam ji sny unášejí.

A teba jste o tom dív nepemýšlela, eknte,
není to rozkošné pomyslit si, že se kdosi

najde, kdo dovede naše nitro vyplnit a nám
dostait ?«

»Snad by to bylo opravdu nejlepší,* odpo-

vdla mimovoln.
>Rozkošné by to bylo, schopno, aby lovk

cit tento hledaje na vše kolem sebe zapomnl,
všeho se zekl a vše obtoval. Vidíte, když

mi bývá nkdy teskno, když si pomyslím, že

bezúeln žiji, že léta moje ubíhají bez osv-
žení a radosti, tším se, že jednou rozkvete

kvt, který pro mne puel a kdesi v skrytu

hotoví se, aby m uvítal. Tak se mi zdá, že

moje duše tuší blízkost onoho okamžiku,

v nmž se oddá své opojné radosti.

«

Bílá tvá Jaroslavina rozhoela se jemným
rumncem. Chápala, kam smují slova Rou-

• balova. Nevdla, co na n odpovdít. Lekala

se jich a pece jí byla tolik milá, tak slastn

ji mátla a psobila rozpaky, které najednou

olupovaly ji o dívjší rozvahu Takhle k ní

nehovoil žádný z muž, s kterými se setkala.

Pokoušelo se o sblížení mnoho rzných ná-

padník, ale všichni byli jaksi bojácní, všichni

nemohli zakrýt, co je k pozornostem pivádlo.
Bylo to její vno. Dovídala se od rady, jak

rzným, mnohdy dost nešetrným zpsobem
pátrali o jejím vnu, kde je má uloženo, kdo

má na ni vliv. A to jí inilo tvrdou ke všem
nabídkám, akoliv opravdu v jejím srdci rostla

neznámá touha po samostatné domácnosti, po
sblížení s kýmsi, jenž by její krev na var

uvedl, jenž by ji schvátíl do svého silného

objetí.

Roubal byl první, jenž bez pedchozích po-

ptávek tak pímo a tak obratné dával na jevo,

že by ho život s ní tšil. Nebyla si dosud v-
doma, že by ho milovala, ale nebyl jí také

nepíjemný. Pozorovala už dív, jak se Blažena

s ním bavila, jak s nechutí bez nho odchá-

zela Což Blažena! Ta poznala život, ta nikdy

vážn o niem neuvažovala. Hoí touhou

. vrhnout se zase do víru života a ani by zá-

vti nedbala, kdyby se nestydla rady. Jakmile

uplyne smutek dvou let, bude se vdávat, bude
se bouliv veselit a nic se nebude ohlížet,

bude-ll svt nepízniv posuzovat její lané
chutnání života. Je prostá duše, nemá žádných
vysokých vznt, netají se tím, po em touží

a teba nejopatrnji zakrývá co se v ní hýbe,

každý její pohled a pohyb ji prozrazuje. Bude
šfastnou, a její volba padne na toho i onoho.

Má už takovou šastnou povahu, že se niím
píliš netrápí, že lehce pesune se pes obtížné

pekážky a naváže život, který by u ní, u Ja-

roslavy, nadobro se zpetrhal.

Jdouc rychle po boku Roubalov, chvatn
pemýšlela. Ano. u ní rozhodne povaha mu-
žova. Nesnese vedle sebe všednosti, surovosti,

nesnese poloviatého živoení. Nedostatek a

podobné zevní nehody by ji nevyrušily, ale

niterné zklamání by ji zdrtilo. A pece vždy
neodbytnji hlásí se v ní život, touha po tom,

co je jí dosud neznámo. Duše její uzrála, nic

už na ni nepsobí prchavé sny. Skutenost
volá, opravdový život, život ve dvou blízkých

duších vždy draznji žádá o vpuštní do

prázdného nitra.

Neslyšela, co jí Roubal povídal, vidla spo-

lenost sedící ve stínu verandy ped devnou
knížecí restaurací a lekajíc se, aby nepozoro-

vali jejího rozrušení, snažila se být chladnou

a pokojnou. Nemohla však zakrýt, že její po-

hyby se staly vzrušenjší, že se jaksi nadná-

šela pod návalem duševního zmatku, kterému

nerozumla.
»Vy jste se dlouho toulali,": volala jím paní

notáova vstíc. »Prosím vás, že vás mohou
v takovém horku poutat vadnoucí kvtiny !<

»Není pomoci, milostivá, podlehli jsme kou-

zlu tajuplné japonské kvteny, « omlouval se

Roubal, uklánje se zdvoile a tváe se, jakoby

nevidl jejího ohnivého pohledu. ».Slena se-

stra dosvdí, že pi pohledu na sms chry-

santém ovane bezdky zvláštní vn svdného
orientu. Necítil jsem opravdu únavu. Slena
ovšem bude unavena, ale doufám, že mi od-

pustí mou nepozornost.

«

».'\ch nikoliv, nejsem zcela nic unavena,*

ekla Jaroslava prudce. » Až te, když vás vidím,

dostavila se žíze. Dej mi napíti trochu limo-

nády.

«

•Mla bys vypíti trochu kávy, jsi uhátá,*

napumínal rada.

»To se ti zdá,< odbyla ho strun, sahajíc

po sestin sklenici. (Pokraování.)
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KAREL KLOSTERNL^NN

:

Mlhy na Blatech.
Román.

(Pokraováni.)

dobné této

;

ísa se ušklíbl, ramenoma
pokril.

• Pak ovšem nezbývá než

pokat, « pravil a vešel do
úadovny, kterou za sebou
zavel.

»A zase ekali, zase mi-

nuty se vlekly. Myšlenky
Potužákovy zaletly k sy-

novi, u nho prodlely. Drželi

ubožáka v šeré kobce, po-

kéž tam byl o samot nebo

s pítelem, jako on tuto! — ale s ním, kdo

poví kdo je uzaven . . . zkažený, surový

vývrhel lidské spolenosti dle všeho . . . bylo

lze pomyslit, jak s ním asi nakládají tito

bídáci: posmívají se mu, duši muka strojí . . .

A on, otec, v jehož pomoc s nevýslovnou

touhou doufá, sedí tuto a eká . . . eká . . .

jako by ruce a nohy ml svázané ... A doma,

za vodami, za kalnými, za šerými mlhami,

za valícími se mraky, eká zoufající matka. .

.

Zda bude konec tm strašným mukám, zda

vrátí se k ní s díttem nebo aspo s radostnou

ákou? . . . Pan soudce už dávno asi sedí ve

své úadovn . .

.

pan Novák ... a

Novák je tlachal,

otevela ústa, aby

ješt více penz
plátno — musel mu dát

trochu aspo pilepšilo

snad už promluvil k nmu
co, pan Novák ! . . . pan
jemuž podaná mu desítka

se mu zavdil, možná li,

z nho vylákal . . . Nic

ty peníze, aby se

a, venkoncem, bez-

prostedn pece jenom Novák se stýkal s ho-

chem, mohl mu ulehit nebo pitížit. jak se

mu práv zachtlo . . . Snad mu aspo vyídí,

že on, otec, tady je, že usiluje o jeho osvo-

bození a tím ho ped zoufáním zachrání. A pan

správce! . . . slovo tohoto pána by mlo váhu,

jíž by pan soudce nemohl odolati ... A tak

najisto mu pislíbil svou pomoc, své zakro-

ení, a, jen aby šel, mu ekl, a že ho ješt
dohoní. Zašel k panu porybímu posnídat . . .

zdržel se. Jakáž pomoc ! Snad pece ješt pi-

jede a nebude pozd — dnes Václava ješt
nedopraví do Budjovic . . . Ale, zapomnl-li
pan správec — páni mají špatnou pam . . .

Možná, že si vc taky jinak rozmyslí . . . nedej

Pánbh ! . . . ale lovk neví . . . našinec se

nevmyslí do duše takového pána, kterému
nad to zas jiný pán porouí, jako on se ne-

vmyslí do nás . . . Dost možná také, že pi
nejlepší vli pan správec pijeti nemohl, že

jiné povinnosti jinam jej povolaly . . . Prši ne-

ustále — lovk aby si zoufal ! . . . Což kdyby

takové nebezpeí . . . peplnní, ztržení hráze . .

.

jinde hrozilo? — Je tch rybník asi sto ticet

pi panství, týden kdyby jezdil lovk, nepe-
hlédne je všecky ... .A daleko, mnoho hodin

cesty je k nkterým . . . .Ale, kde že by se

mohlo státi nco vážného ! . . . Vyjímajíc

Zlivský rybník a Bezdrev, všecky ostatní jsou

nebeské, naplují se jen dešovou vodou a

stálého pítoku potoného nemají, leda ješt
Zvolenovský, jenž se nahání z odtoku Bezdrevi.

Tak, kde že by se v kterém nabralo vody
tolik, aby hráz byla ohrožena! A Zvolenovský
je zcela blízko, uzoukým pruhem luk a háje

oddlen od Munické hráze ... a kdyby na
krásn se jeho hráz protrhla, z toho by sedláci

škody nemli, proto že by vody zaplavily pouze
knížecí louky ... a Vltava není daleka . . .

Ozvalo se mluvení v úadovn — krok a
krok . . . dvée se otevely a písa se objevil.

.Aby prý vešli, pan notá už pišel. Vešlí tedy

a v následující chvíli stáli v pokojíku za kan-

celáí ped tímto pánem. Z poátku Krušnej

mluvil, ponkud rozvlán a nesouvisle vy-

pravoval, co se s Václavem Potužákovým
pihodilo. Notá dobe neporozuml, až Potu-

žák sám se ujal slova a vc vylíil. Notá ho
vyslechl, jen tu a tam si dal nco doložit;

na konec dl:

»ínim vás pozorná, že se mnou musíte

mluvit, jako byste se zpovídal knzi. Vy tvrdíte,

že váš syn onoho pšáka neuhodil, že se s nim
vbec ani nestetl, ba, že ho ani neznal. Tomu
lze tžce uvit. Nco pece pedcházet mu-
selo ; nepovíte-li mi všecko, znesnadujete mi
mj úkol. Pede mnou se nepotebujete ostý-

chat; mn kdybyste ekl, že ho obral, že ho
chtl zavraždit, já se ho nicmén ujmu. Zde
není advokáta, mám tedy právo obhajovací.

.Soudu vy byste musel íci pravdu, kdybyste

byl vyslýchán jako svdek, ale že jste otec,

máte právo zíci se svdectví. Váš syn smí

popít všechno: nedokáže-li se mu, že skutek

spáchal, bude z obžaloby propuštn.*

»Kuím za to, že moje dít je nevinné,*

pravil povýšeným hlasem Potužák.

»Na vaše ruení soud nieho nedá,* odpo-

vdl notá, kre ramenoma; »soud uváží vý-

povdi svdk. Bží zde o obžalobu prozloin
loupeže, a tu promluví ovšem sborový soud

v Budjovicích. Okresní soud zavádí toliko

pedbžné šetení. Svdkové, pravíte, nebyli

ješt slyšeni, najm onen pšák, na jehož vý-

povdi bude nejvíce záležeti, nebyl dosud ped-
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volán. Dokud nevíme, co ten vypoví, nelze

nieho initi" . . .

• Vždyf to je lump, zlodj, niema* — skoil

mu do ei Krušnej ; »pan správec sám to

ekl a teba sto svdk to potvrdí . . .«

»To je možné, ale do toho nám prozatím

nic není . . .«

»A baštý z Vomáky, který poslal pro et-
níka, je od raná do veera opilý . . .<

• 1 to je možno, ale bude teba, to dokázat.

Nevyrušujte mne, prosím vás, Krušnej ! Vy
tmhle vcem nerozumíte. A vy, strýku,
eknte mi te, co vlastn chcete, abych pro

vás uinil? . .«

> Pišel jsem prosit o radu, co bych ml
uiniti, aby chlapec byl z vazby propuštn.
Složím po pípad kauci, mám u sebe dva
tisíce zlatých ...»

»To vc nemožná! Možno-li propustit ob-

žalovaného z vazby a vyšetovat jej na svo-

bod, o tom rozhodnouti nepíslu.ší okresnímu
soudu, nýbrž krajskému soudu v Budjovicích.

Zdejší okresní soud by ho mnhl propustiti

z vazby jen tehda, kdyby v povaze jeho trest-

ného inu neshledával ieda pestupek, nikoli

však zloin, nebo kdyby vbec trestného inu
nebylo ...»

>Tak, tak!« pisvdil Potužák; »teba
pesvdit pana soudce, že se nestal trestný

in . . .-<

».-\le, love, co pak mi tu mluvíte? Vždy
se stal trestný skutek, vždy pece sám íkáte,

že pšák byl uhozen do hlavy, omráen . .
.«

»Ovšem že byl, ale mj chlapec mu to ne-

udlal . . .«

»Pokejte! uhodil-lí ho váš chlapec nebo
jiný, to v nejlepším pípad vy nevíte. A uho-
dím-li nkoho, že následkem rány pozbude
vdomí, je dojista trestný in. Možná, že je

to tžké ublížení na tle, možná, že jen lehké;

o tom rozhodnou znalci lékai. Myslím si, že

zmínný pšák musí vdt, kdo mu tu ránu
dal a pro se mu jí dostalo ; to pak také sou-

visí s obráním.*
»Aní ránu mu nedal, tím mén ho obral

o peníze. Teba to iíci panu soudci. Dojdu
tam te a vyložím mu, pro jsem chlapce

poslal na Blata, a, ježto pan notá je uený
pán, který umí mluviti lépe než já, prosil bych,

abyste ráil jíti se mnou a slovo za mne vedl.«

Notá se zamyslil. Oi Potužákovy spoinuly
plny úzkosti na jeho rtech.

Po chvíli notá vstal a pešed nkolikráte
pokojem, zastavil se ped Potužákem a dl:
»A vc uvážím tak nebo tak, je zbyteno,

abych já tam chodil. eknu vám upímn,
že se vbec nerad do téhle vci míchám. Za-

stupuju skoro výhradn knížete ve sporech,

povstalých na zdejším panství mezi jeho sprá-

vou a obyvatelstvem. Dje se zde mnoho

darebáctví, krádeží, pychu, lesního a poryb-

niního pytláctví. Je tu mnoho lidi, kteí si

myslí, že pi panství každý se smí piživovat,

a knížecí úedníci a zízenci jedva staí, aby
uhájili majetek svého pána. Vám nepomohu a

kdo ví, koho bych si rozhnval. Radím vám
toto : dojdte si k soudu, vyložte vc panu
soudci, jmenujte mu svdky, kteí vám do-

tvrdí, že váš syn neml nikdy ani hádek ani

spor s oním pšákem, že ho vbec neznal

;

obec mu vydá vysvdení, že je hodný, spo-

ádaný, žádný rvá ani zbjník, a bute bez-

peen, že to všecko padne na váhu. Ježto

pak vám pedevším o to bží, aby váš syn byl

propuštn z vazby, já na vašem míst bych
šel rovnou cestou vyhledat onoho pšáka a

promluvil bych s ním moudré slovo. Kdyby
ten pi svém prvém výslechu udal, že se

možná zmýlil, že ho moíil udeiti také nkdo
jiný, že ve svém omámení hned nenašel ony
dva zlaté nebo že je mohl vytrousit, byla by
vc odbyta a váš syn by šel rovnýma nohama
dom. Vy jste zámožný lovk — kdyby
snad onen lovk, aby vc se odbyla

zkrátka a bez prtah, nco na vás chtl,

nejednal byste moude, kdybyste snad skrblil.

Zacpete mu ústa a dobe bude . . .*

»Na mou duši, Jouzo,« ozval se Krušnej,

»tohle je moudrá e! — že jsme na tohle

my samí hned nepipadli! Neekl jsem ti, že

pan notá každému dobe poradí ! Poj, pe-
ptáme se u sádek, kde bychom toho chlapa

našli. Možná, že není daleko . . .«

Mnul si ruce, záil radostí. Než Potužák

stál jako sloup, obliej jeho byl strnulý, jako

z kamene vytesaný, jenom rty jeho se chvly
keovit, jako by chtl promluviti a nemohl,

ježto i jazyk se mu v kamen promnil.
• Podkuj se, Jouzo, a poj !« opakoval

Krušnej.

»NeU vydralo se posléze Potužákovi slovo;

»ne! takhle to neudlám! Mj chlapec je ne-

vinen, ruím za nho jako za sebe, ale tímhle

bych jeho nevinu neprokázal, a ta se prokázat

musí a žádným uskokem, žádným šmejdem.

Není-li na svt spravedlnosti, a radj ume.
Žil u nás na Blatech Kubáta, hlavu dal za

naše práva, ale práv nám uhájil. A tuhle chlapec

je z jeho krve a tu nezradí. Ped takovým
lovkem, jakým je len, který' ho naknul, my
se nesnížíme. Nedovoluje-li zákon, aby^byl
propuštn, dobe, zstane ve vzení, az se

jeho naprostá nevina dokáže, a potom se muž
obrátí proti tm, kteí ho zostudilí. S Pánem
bohem !«

Obrátil se a, neohlédnuv se více ani po

notái ani po Krušném, vyšel hrd vzpímen
z pokojíku, prošel úadovnou i tmavou ped-
síní, v níž tak dlouho byl trpliv ekal, a po

chvíli jeho pádné kroky dunly po dlouhé
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chodb a po schodech ; snad ani neznamenaje,
že Kmšnej nebyl po jeho boku, zamíil pímo
k soudní bndov.

Krušnej jej dobhl teprve asi na pl cest
k této.

»Co pak jsi se zbláznil Jouzo?* oslovil ho;
»co pak ti dal sršán žihadlo? Rozhnvals toho

pána — omlouval jsem t . . .
Potužák stanul.

•Jakube,' pravil vážn, »mám t rád, ale

musím ti íci, že na tohle 's m k tomu pánovi
vodit nemusel. Rozhnval jsem ho, jakáž
pomoc! Omlouvat sm nemusel ; mohl jsi mu
íci: Potužák jiný není! Má to v krvi. Ví-li,

že je v právu a že chce vc spravedlivou,

neustoupí a nepodleze . . .«

»Ale, kamaráde, vždy pan notá ti dobe
mínil. Chlapce doma potebuješ; nemže ti

býti jedno, budou-li ho tahat teba ti tyi
nedle po všech kriminálech, krásn ti ho
potom pustí, proto že mu nedokážou, že by
byl vinen tím skutkem. A ekne-li ten lovk :

Mohl jsem se mýlit, mohl to být taky jiný,

pubtí ho hned a máš po starosti ... a, ven-
koncem, neekne lež ten chlap.

«

»Takhle se na tu vc díváš ty,« odpovdl
rozhorlen Potužák. >já zas se na ni dívám
jinak. Ten pšák se — eknme — zmýlil.

Pak to bu pizná pi výslechu, a chlapce mi
musí pustit: anebo se k tomu nepizná a bude
stát na svém, že nikdo jinj' mu to neudlal,
pak se vc ovšem protáhne. Ale kupovat si

proto jeho výpov a tím jaksi doznat, že by
mj chlapec pece se byl mohl dopustit lou-

pežného pepadení, rozumj : doznat to nikoli

soudu, ale tomuto lovku a všem, jimž on
to neomyln poví — toho se svt na mn
nedoká. Jak jsem ekl: mám jen toho syna,

ale radj a mi ume, než aby s touhle poha-
nou byl na svt. Pomyslím si, že v tom byla

vle Boží, a Krista pána taky nevinn uki-
žovali . . .-

>.Ale, Jouzo, pomysli peci : což pak lidé tak

jako tak nebudou íkat, žes to uplatil? Tm
eem se neubráníš . . .«

>Ale nebude to pravda, a proto je snesu.*
>Na mne se nehnvej. Jouzo, já jsem dobe

smýšlel s tebou . . .«

»Nech být, Jakube, < odtušil Potužák, podá-
vaje mu ruku a dobrácky se usmívaje, »jakž

bych se na tebe hnval? Ty mluvíš, jak roz-

umíš a taky se na mne nehnváš, že jinak

rozumím. Nepustí-li mi dnes nebo zítra chlapce,

podrží-li si ho tam, dá Pánbh, že to vydrží,

a já a máma — nu, jakáž pomoc! — když
to jinaké není, taky to snad njak vydržíme.*
Už se blížila tvrtá hodina, když vcházeli

do okresního soudu. Zašli do bytu úedního
.sluhy; nezastavše jej, dali se nahoru do prv-
ního patra a tam ekali na chodb, pišel-li

by; pímo vejíti do úadovny pana sudího se

neodvážili, pamtlivi jsouce jeho slibu, že je

ohlásí.

Dlouhé ekání. Postavili se k oknu, ven
vyhlíželi do šerého dne. Vyhlídka na zelené
údolí povltavské, které jakoby klímalo tžkým
snem pod hustým rouchem zastírajících je

nízko kroužících mrak, jež hnaly, válely ne-

viditelné síly. Rozhled žádnj^, ani potuchy
o blizki^ch Bavorovicích a Opatovicích, tím

mén o vysokém, kraji daleko vládnoucím Ho-
sín, o Hrce a Malých Horách, o vžích a
komínech Budjovických, o pahorkatin Dou-
dlebské a o modrém vnci hor, jež zavírají

obzor ke Krumlovu a k staré vzdušné Kleti.

Bylo, jako by den se, už chýlil, a pece slunce

stálo J3Št vysoko na nebi, a zahaleno bylo

neprostupnou špinav šedou záplavou mlh a
mrak . . .

Ubhlo dlouhých dvacet minut: ticho poád
na chodb, živá duše nepicházela ani neod-

cházela jen tu a tam dušen doznl k sluchu
obou sedlák hlas mluvících v nkteré úa-
dovn.

»Pestalo pršet,« pravil šeptem Krušnej, »už

jen tak mží.*

Potužák pokývl hlavou.

»Dej Pánbh asy,« odpovdl tlumeným
hlasem, >ale ješt se to netrhá.*

Potom umlkli zase.

Zase ubhlo pt minut.

Tu bouchly njaké dvée na nejzažším

konci chodby, chodbou kroky se rozléhaly.

Pišoural se njaký lovíek, malý, shrbený,

starý, jako omšený. Zoiv sedlákJ^ oslovil je.

»Co tu chcete? na koho ekáte ?»

>S panem soudcem bych rád promluvil,

«

vece Potužák.

Staroch ukázal na první dvée v levo.

»Vím, vím — ale nevím, smím-li vejíti. Ne-

jsem obeslán . . .«

>Jo — to já potom také nevím.*

A odšoural se. Za chvíli se vrátil a pechá-
zeje mimo, jedva pohledem o n zavadil.

A zase ekali —
Tu, asi po deseti minutách ozvaly se spšné

kroky na schodech a za chvilku vrazil do
chodby tentokrtit skuten pan Novák. Vida
oba muže, zarazil se ponkud, zjevn nemile

dotknut tímto shledáním.

>.'\j — vy jste tu?* ptal se nahlas. Pojed-

nou, jakoby se byl vzpamatoval

:

»Pst! pst!« poal skoro šeptem; >nesmíte

hlasit mluvit — pan soudce to má nerad.

Dnes už asi sotva s ním budete moci pro-

mluvit, má stání. Kdybyste byli pišli ped
tvrt hodinou, byl bych vás k nmu do-

vedl . . .*

»Ale, my už tu ekáme pes pl ho-

diny . . .«
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>To není možná, to se vám jen tak zdá.

Pijte zítra nebo pozejtí, už jsem to navlékl;

nestarejte se, všecko bude dobe . .
.«

»Musím naprosto dnes s ním promluvit.*

vece pevným hlasem Potužák; »chci vdt, na
em jsem. Pokám teba, až bude po úed-
ních hodinách. Nebudu ho dlouho zdržo-

vat . . .«

• Saframente — nevím, jak pochodíte! Jak
ho znám, ekl bych, že vás pívtiv ne-

uvitá . . .••

»To je mi jedno. Pokám.
V tom dole zase krok}': nkdo bžel ke

schodm a nahoru po schodech, lehce, pružn,
skoro letmo, jako by bral po tech stupních.

Sluha odkvapil podívat se. kdo pichází.
»Ah — pan spravec ! Ponížený služebník,

vašnosti!«

>Je tu ješt pan soudce?*
»Jak by nebyl, vašnosti! Ped pátou nikdy

neodchází . . .-<

A pan správec div jej neodstril a dvma
kroky stál ped Potužákem.

».\ to je dobe, že jste tu! Dobrý veer,
pantáto! Pokejte jen chvilinku a hnedle to

spravíme. Vy jste se asi divil, že nejdu, co ?•«

A nevykav odpovdi : >Pokejte, hnedle
uvidíte, pro jsem se omeškal. Doufám, že

budete se mnou spokojen.*

Podal ruku Potužákovi, jenž pro pekvapení
ani promluviti nemohl, naež odskoil a za-

klepav na dvée úadovny, bez okolk vešel.

Oba hospodái slyšeli, jak pan sudí jej vlídn
vítal u dveí ; než. když oba pánové ode dveí
poodstoupili, neslyšeli než hlasy mluvicích,

slovm však už nerozumli.

-A po krátké dob dvée se zase otevely,

pan správec vybhl.

• Pojte dále, pantáto Potužáku, pojte, « zvo-

lal a už ho držel za lameno. Potužák ani ne-

vdl, co se s ním dje. Stál v úadovn, pan
soudce mu podával ruku. Krušnej se pišáral

nesmle za ním. Pan správec spustil

:

Jak jsem vám ekl, pane sudí, neslýcha-

nou hloupost provedli. Ten baštý je osel, ale

že etník nebyl chytejším, tomu se divím.

Toho lumpa Martináka udeil nkdo do hlavy,

v širých Blatech, nad baštou Vomákou, to

je pravda, ale že to nebyl syn tuhle Potužá-
kv, kterého vám sem vera veer dodali a

jehož jste dnes vyslýchal, na to bych vzal

jed. Tuhle s pantátou se znám už od let, za-

sedáme spolu v okresním zastupitelstvu, je to

nejádnjší hospodá z celého okresu. Dnes
ráno u Bezdrevské hrázi nám vytáhl z vody
mládka, který bez jeho pomoci by se byl jisté

utopil. Slíbil jsem mu za to, že se ho ujmu
a tu jsem. Abychom vc neprotáhli, dojel jsem
si na Vomáiu pro toho lumpa Martináka,

který se tam povaloval u baštýe. Má hlavu
zavázanou, ale pece se pepravil sám bez po-

moci pes zaplavenou louku, tak mu toho to-

lik není. Vzali jsme ho potom do prádla, po-

rybí a já ...

«

»Já jsem jej obeslal," sudí vpadl správci do
ei, »ale posel se vrátil s vyízenou, že pro
velkou vodu nikdo nemže do Vomáky «

"Už ho tu máte, pane sudí,« smál se správce;
• myslel jsem si to, a proto jsem ho radji
hned pivedl, _aby nebylo teba jej obesilati

ješt jednou. eká dole, pan porybí je s ním,
aby nám snad neupláchl. Dovolíte-lí, pivedu
vám ho, a prosil bych, abych tak sml ui-
niti. Zdá se mi do nebe volajícím bezprávím,
že by nevinný lovk ml býti dále vznn
na základ bezpodstatných výpovdí dvou
zcela nespolehlivých lidí. Rate se ho pak po
zeptati sám, však se pesvdíte, že za spra-

vedlivou vc prosím. •<

"Nepochybuji o tom, « odvtil soudce: »když
jsem dnes ráno vyslýchal toho mladíka, ne-

mohl jsem se ubrániti dojmu, že není scho-

pen skutku, z nhož byl obviován. Ale co

jsem ml dlat? formální udání tady bylo . . .«

Naídil pak sluhovi, aby pivedl výpomoc-
ného mládka Martináka, naež se obrátil

k správci, ka

:

»Rate se posadit, sepíšeme o tom proto-

kol; doufám, že nebude dlouhý, ale iormu
teba zachovat, to víte.« —
A ku pítomnému diurnistovi:

"Pipravte to všechno, Kozlíku !«

Martinák vešel, provázen porybím. Obrovitý

lovk, pravý hromotluk. Hlavu ml ováza-
nou bílým šátkem, na nmž se jevilj- vodou
rozedné skvrny krve. Jeho pravice, pipomí-
nající na medvdí tlapu, makala beztvárný

šedozelený klobouk, vodou prosáklý. Nohy
trely v ohromných nepromokavých rybá-
ských botách.

»Ruku líbám, milostpane!- pozdravil pana
soudce, neohraban se ukloniv.

Výslech zapoal ihned. Odbyv generálie,

soudce se tázal:

»Kde jste byl vera ?-í

» Prosím, s baštýem z \'omáky jsme se

šli podívat na pldek v Knopru.i (Pokraování.)
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^ Grobovka. Po Kinského zahrad a Riegro-

vých sadech odevzdává se veejnosti nová parková

rozloha, pohádková villa »Grobovka«, známá díve

pod názvem i>Landhauska<. Do Kinského zahrady

býval pístup obmezen . jenom kdo si legitimaci

opatil, sml do krásných sad — do »Grobovky«

dostal se jenom ten, kdo sehnal njakou protekci.

Poslední Jobu, co hostila villa císaovu vnuku
a jejího manžela, knížete Windischgraetze, nedostal

se do Grobovky nikdo. Hledáno pro mladistvou

arciknžnu útulné a tiché zátiší a tu byla volba

Partie z Grobovky.

mezi Trojským zámkem a mezi »Grobovkou«. Není

divu, že dána pednost »Gri>bovce« — je to do

opravdy koutek jako z báchorky do svta pene-
sený. Poetickou tvoivost bavorského krále Ludvíka

pipomínají nádherné skalní partie a jeskyn nad

fontánou, kterou tvoili pední umlcové eští.

Bývala tu ped lety šedesátými pouš. V po-

zemský ráj ji pemnil Moic Grobe, spoleník

podnikatelské firmy A. Lanna a Šebek. Byl to

zvláštní muž — lidé si o nm vypravují celé le-

gendy. Dle líení pamtník ml podobu starých

námoník, jak se malují do obrázkových kní-

žek. Nosil brejle s ohromnými skly a byl

populární svou zálibou ve žlutých šatech. Um-
leckými pracemi povil architekty Barvitiusa

a Schulze, sochae Schnircha a Worlika, jenž

v té dob sídlil na svém statku v Kri. Tohoto

poslal na výzkumnou cestu do saského Švý-

carska a sám shánl fotografie a nákresy svto-

známých skalních partii a jesky. Worhek
provádl nkteré sochaské práce a krápníkovou

výpl. Celé vagóny krápník piváženy a co

se nedostávalo, bylo robeno v zahrad a podle

model, zhotovených Worlíkem, odléváno z ce-

mentu. Grobc dozíral na práci sám, s umlci
konferoval a asto jejich plány a modely mnil.

Svoji nespokojenost s hotovým dílem proje-

voval ndkdy velice temperamentním zpsobem.
Nepodaená ást tak ho rozilila, že v nervosním

záchvatu holí rozbíjel to, na em se nkolik

týdn pracovalo. Když se stavlo t. zv. císaské

schodišt, jež je z mramoru, podrobil Gríibe

každý schod dkladné prohlídce, dal si jej na

všech stranách ukázati a teprve, když se pe-
svdil, že je bezvadný, sml býti zapevnn.

Gróbe nešetil tisícovkami, stavba villy, úprava

terrainu . . . celé skály musely býti odstranny,

aby získána byla píhodná plocha pro ná-

kladné plány budovatelovy — pohltila nesmírné

summy . . ale rže v zahradí ml vzácný tento

podivín spoítané a bývalo dopuštní boží,

když pi ranní procházce starý pán zjistil,
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že mu byl nkdo na ržích. Do zahrady nesmla

páchnouti cizí noha. Ba i zahradníci a dlníci,

v zahrad zamstnáni, museli se stáhnouti do zadní

ásti parku, aby jich nevidl. Famulus jeho ozna-

moval jeho píchod a vše hnalo se v divém úprku

z dohledu nevrlého podivína.

l'od zemí byly umístny orchestriony, které

spustily, jakmile šláplo se na urité místo. Kon-

certní virtuoska si. Worlíkova pišla jednou na-

všVit svého otce, sochae Worlika. Najednou

zstala jako u vyjevení . . ozvala se hudba a

dvuška marn pátrala, odkud linou arovné zvuky.

V tom žene se sem z villy starý pán, mává
holí a podráždn kií. Bylo zle . . . dvátko
šláplo na desku, která tímto dotykem uvedla hrací

stroj v innost. Grobe spatil ped sebou dvátko,
jež tu stálo jak oarované.

Zlost jeho zmizela, podivín vzal holiku za

ruku, provádl ji po zahrad a ukazoval jí divy,

na kterých si tolik zakládal.

Byl to každým zpsobem originální muž. Po

usilovné, lidský vk zahrnující práci zbudoval si

sídlo, jež jakoby ureno bylo pro pohádkovou

princeznu. '/. malých zaátk pivedl to na finan-

ního velmože. Z podízeného kanceláského úed-

níka Lannova vyšvihl se na jeho pravou ruku a

spoleníka. Do své zahrady chodil jako do chrámu.

Denn hodiny sedával u jeskyn a aby nebyl ve

svém dumání vyrušován, nikdo se nesml ob-

jeviti v zahrad. Podivínství jeho dostoupilo

konen povážlivých hranic . . Postaí, uve-

deme-li jednu ukázku — zahradníci mívali se

starcem výstupy k vli tomu, že okurka . . .

rostla na kivo !

Zahrada zakoupena za 1,680.000 K vino-

hradskou obcí, která ji vnovala veejnosti

k užívání. Tisíce lidí se sem pohrne, aby se

pokochali arokrásnou vyhhdkou s terassy

s triumfální branou a prohlédli si nevídané

zvláštnosti, o nichž slýchali mlhavé povsti. Za-

hrad dáno jméno Havlíkovy sady.
Nkolik fotografických pohled, jimiž osv-

žujeme tyto ádky, jsou jist nejsvdnjším
lákadlem ke vdnému výletu na místa, jež

skytnou tolik zajímavé podívané. Ped nkolika

týdny opustila villu na vždy císaova vnuka,
jež tu delší dobu žila v ústrani. Šla nerada

— •Grcibovka« se jí zalíbila a bude prý se ji

stýskat. Když vše bylo již k odjezdu pipra-

veno, nábytek a obrazy opateny ísly, jež

»opravdova princeznac, jak lid panovníkovu

vnuku nazval, se svým manželem sama pi-

pevovala, zastihl je astý host ve ville ve

zvláštní situaci. Princezna sedla se svým
princem u malého stoleku na chodb . . .

nemli už jiného, vhodnjšího koutku, kde

by naposledy v Praze poobdvali.

Všechno vzalo náhlý, docela jiný obrat. Vy-

pravovalo se, že královský hrad pražský do-

stane na delši dobu nejpovolanjšího svého

obyvatele ... ale zavanul jiný politický vítr, uher-

ská krise zažehnána, a sen královských Hradan
našich, tak dávno osielých, znovu se rozplynul

v nive . . .
—r—j—

Praha v bezu. Ve starých pražských zahra-

dách, jichž bohužel tak málo se zachovalo, modrá

a blá se to celými záplavami sympatických drob-

ných kvt, jež pekukují do ulic a zákoutí. Na
Hladové zdi stojí nkolik keík, které živí zvtralé

zdivo, do nhož semínko zavál vílr. Pod královským

hradem na náspovém svahu bují nkolik bezových

ke, které zdola vypadají jako ohromné kytice.

To jsou ovšem sporadické ostrvky, tím ovšem

milejší, ponvadž ve tlumu budov oku tím více

zalahodí.

Krásné, poetické epitheton ornans : »Praha v bezu«

by ovšem tato májová výzdoba neodvodovala.
Je jím však zaplavena skorém ve všech parcích

a ve všech zahradách. Nejúchvatnjší podívaná byla

na Karlov námstí, zejména v poblíží Málkova

a Roezlova pomníku. Bezové kee tvoily tu bájený,

pimo pohádkový baldachýn. Na kraji parkového

kola nedaleko pomníku pvce »Veernich písní*

stoji bezové kee ohromných korun. Jsou jako stohy

veliké a když byly obaleny kvtem, stály tu od

rána do veera zástupy obdivovatel nžné, sladce

vonící májové nádhery.

Partie z Gróbovky.
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arovnou podívanou skytalo malé prostranství

ped staromstskou mosteckou vži. Stojí tu bron-

zový pomník Karla IV, jehož okolí zaplanulo roz-

tomilou kvtnou záplavou. Kdo vyšel z Karlovy

ulice, spatil vzácné, úchvatné divadlo. Nad kvt-

natou kopulí bezovou zvedala se bán svatomiku-

lášského chrámu a svže zelená patina její dopl-

ovala pírodní barvy v nevystihle harmonickém

pvabu. Celá Praha jakoby byla bezem orámována.

V sadech Kinskóho, na Nebozízku, v semináské

zahrad, na Letné, na ostrovech . . všude stály

ohromné kytice bezu, jehož vn zejména v as-
ných ranních hodinách parfumovala všechny praž-

ské ulice. Už dávno nemla stará naše Praha tak

bohatou májovou výzdobu. Chodili jsme kolem,

obdivovali isme letošní bohatství kvt, ale nikomu

nenapadlo, zaznamenat pražskou tuto specialitu.

Až básník pišel a jednou vtou vystihl, co tisícm

tisíc lahodilo: Praha v bezu! — o —
Koncerty. Ruský skladatel Vladimír J.

Partie z Grotovky.

R e b i k O V zastavil se u nás na své cest kolem
svta a uspoádal s pomoci sil z Mikešovy hu-

dební školy veer, kde seznámil zvané obecenstvo

s dílem svým a jeho vývojem.

Základ umni Rebikovova jest celkem týž jako

základ umni symbolist belgických. Jako Maurice

Míieterlink ve svých serres chaudes, ve verších ne-

smírn ideové, verbální i formální prostoty, jako

ve ^vých kouzelných dramatech — znáte z nich

jist V'etelkyni, i Slepce i Princeznu Maleinu neb

Peléa a Melissandu — cílí primitivismem prostedk
k vyvolání nálad co nejsilnjších, jako Fernand

Khnopfí i Jan Toorop liniemi, tvary, i barvami

naivn vedenými a zladnými ve primitivní har-

monie zaujímají vás sensacemi, o nichž se do té

chvíle umní nesnilo ; tak Vladimír Rebikov pro-

stedky rafflnované prostoty chce pedevším vlákati

ve svj arovný kruh, chce prosytit a opít vám
duši náladou své skladby.

Res'gnuje na veškery vymoženosti technické.

Píše pro klavír neb zpv s kla-

vírem vtu zcela homofónni, beze

stopy kontrapunktického vedení

hlas adí harmonie k sob, leda

že figuruje harmonickou vtu nej-

obvyklejším zpsobem, naprosto

všech nárok pianisticko-techni-

ckých prostým, akkordickými roz-

klady. Ani živel rytmický nijak

zvláštního místa v díle jeho ne-

zaujímá, teba že jednotlivé skladby

psány v taktech mén obvyklých.

Melodie a harmonie vládnou jeho

dílu. A tu pouze poslednjší

jest toho zpsobu, že se nad

ní pozastavíte jako nad novým
neznámým zjevem. Rebikov vy-

manil se rychle ze mkké har-

moniky mistra svého Cajkovského

a záhy dospl k pólu, chroma-

tické harmonice západoevropské

opanému. Stanul na systému

celotónovém. Z pdy té vyrstají

mu spoje nové, tvrdé, bolestné,

barbarské krásy. Dissonancemi

nejhoími a nejprudimi zhusta

dokonce vyzní skladba. — Melo-

die harmonií takovou nesená není

silná svými ist hudebními vlast-

nostmi jako jimi Rebikovovo dílo

vbec není silno. Clení se tu

v útvarech nejprostší symmetrie

dvoutakty i tytakty. Vrchní

po vtšin hlas voln a zdlouha

si zpivá, adí motiv k motivu,

opakuje jednotlivé periody.

Tmi prostedky tedy, ku po-

divu prostými, suggeruje vám skla-

datel své nálady. Suggeruje vám
je tou silou, že jist jim podlehnete.

574



RONÍK IV. M A J ÍSLO 36.

že vas podmaní. Ovšem že Maeterlink zaujme vás

jinak : onoho stupování nálady, jako teba v Sedmi
princeznách, kde básník vám dá nejprve cítit co nej-

lehí záchvje strachu, pak stupuje je v otesy
hrzy až do nejprudšího výbuchu zoufalého dsu,
gradace takové Rebikov nezná. Nálada jeho díla

vbec nezná ani mnoha ton ani mnohé modulace.

Snese se na vás tžká, šerá mlha, A ta dolehne

na vás, neucítite bolesti ani vzrušení, duše za-

padne v passivní dumáni a usne zmámena tžkou
mdlobou. Jen v nkterých dílech skleslá nálada

klesne ješt mže: mlhy padnou hustší a dusivjší,

fosfornou záí zaplanou v nich oi bludiek, píšer

a upír a ovane vás mrazivý chlad vtírajících se

hrob. Tak teba v jedné z nejsilnjších skladeb,

v »Me« . . .

Rebikovovo umni není z tohoto svta. Žije na

hranici lidského vdomí, kde shasly již city a

vášn i vše, co nám bývá obsahem hudebního

dila. Jest náladov tak silné, že, jak jsem ekl,

vás zmže, že mu neodoláte. Ale požitkem bude
zvláštní jeho sensace jen, zažijeme-li ji v malé

míe. Tíhodinový pobyt v tom tžkém vzduchu,

v tom dlouhém pítmí byl pec píliš dlouhý, aby-

chom nebyli zatoužili odtud po hejícím a svítí-

cím paprsku denním. Není možno, aby umní ta-

kové bylo umním budoucnosti. Ta ohrožuje se

z duch velkých, silných a pvodních. Rebikov

jest duše rozštpená: básník, který ovládnul slab-

šího hudebníka v sob, básník v jediné jen not
nesmírn silný, hudebník hudebn absolutními

vlastnostmi dokonce chudý; duše unavená a zlo-

mená, která dovede vás zaujat, dovede i okouzlit.

Ale v lepší budoucnost nás ješt nedovedl. Ani

bych nevil, že z tch zhusta pekrásných skiz

vzchopí se tvoivá jeho síla k velkému, široce

založenému dílu. Neb, jak omlouvá se Rodolphe

Darfeus, básník jemu též blízký, ve pedmluv se

svým strophes artificielles : >Z nudy a únavy ne-

rodí se mistrovská díla* ... A dokonce ne nové

umní

!

K. Hoffmeister.

~ Divadelní List Máje uveejuje v ísle práv
vydaném zajímavý lánek z péra dr. Vácslava

ezníka, nadepsaný: Bouda. Tak zváno bylo

c. k. vlastenecké divadlo na Novém Mst v Praze

v letech osmdesátých osmnáctého století, jež stá-

valo proti hotelu u arcivévody Štpána a domu
u Vunšvic na Václavském námstí. Pan autor

ve své poutavé stati dopluje kusé zprávy o >Boud<
daty o jejím vzniku, psobení i zániku. »Bouda«
hraje v naší starší divadelní historii vynikající roli,

a je sebrání rozptýleného materiálu dílem skuten
záslužným a znamená pro chudou divadelní litera-

turu, obírající se dobou touto, skuteným obohacením.

V ísle nalézáme dále vedle jiných zpráv z diva-

delního svta dv zdailé podobizny pedstavitel

hlavních roli z L. Novákova »01imu«, jenž ne-

dávno na scén plzeského divadla slavil svou

druhou premiéru. SI. Rydlová je tu vypodobnna

jako Olga z Harašova, pan Miloš Nový jako Jií

z Harašova. Vedle toho je v list podobizna ze-

snulého herce Karla Poláka, jenž zemel úpln
zapomenut, a fotografie editele smíchovských di-

vadel J. Kubika, jenž slavil nedávno jubileum své

tyicetileté herecké innosti.

-^Jar. Vrchlický: Píseií o Vinet. V dob,
kdy zdálo se, že není již místa pro velkou epopeji,

kdy toneme v záplav lyriky stále subjektivnjší

a intimnjší, vyrostla pes nepíze doby, pes ne-

všímavcst kritiky jako div tato velká, významná
báse. Redakce »Máje« mže poítati k své zásluze,

že vyprosivši si na mistrovi epickou báse velkého

stylu, ozdobila jí sloupce druhého roníku Máje.

Kdyby u nás bylo spravedlnosti a lásky k poesii,

byla by s nadšením celá veejnost musela po-

zdravit jí jako významnou událost literární, le u nás

není ani jednoho ani druhého, s tím teba se již

smíiti, když literární nedochdata smjí neza-

kiknuta vpalovati znamení cíl neumleckých
listu, k jehož podntu vznikla tato báse Vrchlického.

Jako Vineta zatopená moem, ležela báse arci

již dávno v duši mistrové. >Hrála hlavou hocha«,

>zrála v parném lét, ale teprve jak praví, ve své pod-

jeseni mistr ze svých sn uinil ji skutkem. .\ snad

bylo tak práv dobe, nebo jestli která látka, tato

pedevším neposkytujíc básníku než skrovný pod-

klad ságy a vdeckých dohad, svádla k bujn
romantickým fabulím a k pekypujícímu lyrismu,

jemuž mládí tak rádo podléhá. Pikroiv k ní ve

svém vku mužném, mistr nejen že založil ji na

studiu veškerých pramen, ale uinil ji básní
v pravd epickou. Staí srovnati ji s L e-

gendou o sv. Prokopovi, Twardovv-
s k ý m nebo Hilarionem, k nimž Vrchlický

jako pedchdcm své básn v Pedzpvu po-

ukazuje, abychom sc.nali, že Píse o Vinet
je nejepitjší básní Vrchlického vbec.
V Legend o sv, Prokopu a všech ostatních jeho

velkých básních jsou ješt celé dlouhé passáže

lyrické, verš je tu ješt ohnivjší, bujnjší, celý

tep básn neklidnjší — Píse o Vinet má již

to, co odevždy žádáno bylo na pravé epice : velký

klid umlce, jenž svrchovan ovládá lásku, úmr-
nost v celku i ástech, jednoduchost, plastiku,

sílu. Mimo krásný pedzpv, v nmž básník vy-

znauje si velký cíl svj, aby

>ti, již v moi zahynuli,

plni velkosti a sily

v moi vk pochováni,

aby vstali, v písni žili«,

nkolik slok úvodu k zpvu II., krásnou appostrofu

moi ve zpvu III. a sloky oslavující bohatyrství

Vinding úvodem ke zpvu IV., jedno nepetržité

pásmo dje, stále pokraujícího, jedna gradace

scén a výjev, od námluv k pohnutému snmu,
k mohutnému vidní oblaného lostva, k únosu

Svány, zavraždní Akiho a konen ke zkáze

Vinety. Pi skrovnosti údaj historických bylo tu
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arci lantasii mnoho stavti a doplovati, ale Vr-

chlický, všude podizuje ji živlu epickému, stvoil

celek pevn zkloubený, v každém lánku motivo-

vaný, pirozen a úchvatn se rozvijejici. Ano,

tak mohlo se vše udáti a pihoditi. Jeho básefí

oddýchá životem, jeho postavy, Gure, Grosvin,

Svána, Palnatoki, Hilboj, Aki živ a plasticky vy-

stupují, nkteré scény rozvinuji se ve skvlé obrazy

pohnutých dav, ze všeho vane síla pohanských
vk, odvaha bohatýrských srdci, silných ve své

lásce i nenávisti, nade vším vznáší se vítz

píse moe. chvatnou scénou je zejména vidni
duchoviiého lostva na behu moském a stelba

do tere na Jomsburku, výjev, pi nmž se za-

tajuje dech. A tak tato obsáhlá báse (kniha

itá 235 stran), a tak plna epického klidu, od

zpvu ke zpvu strhuje a unáší mohutností své

koncepce a poesie. Vineta moem zatopená, jejíž

zvony slyšeti bylo ze dna moe, »mésto, jehož nkdy
est a lod Uryly celou zemskou planetu*, »moské
Herkulánum«, jejž »jen bohové staili pemoci*
(Kollár) znovu vystavno v písni Vrchlického, ožilo

ped námi. Skoda, že nálezy archeologické a pra-

meny historické jsou v tom ohledu tak skrovné,

zde kynula básníku lákavá píležitost rekonstruovati

z výsledk vdy básnicky Vinetu tak jako Flaubert

Karthago, poskytnouti nám pohled v celý rodinný

i veejný život starých Slovan baltických. Le
i to, co Vrchlický básnickou evokaci v Písni

o Vinet vzkísil, je básnickým inem prvého ádu
a jak svdomit tu mistr postupoval a jak živ
vidl, toho dkazem je na p. podrobný a plastický

popis Jomsburku. A kdož ví, neni-li Píse o Vinet,
tak jak ji dnes vidíme, jen v první ástí epopeje,

vždy jde tu jen o první zkázu starého Volynu
r. 1043, kdežto konen vyvráceno bylo msto
králem Valdemarem až r. 1172.

Báse psána je s malou výjimkou zpvu skalda

Stefnira jedním rozmrem, tystopým trochejejským

veršem, tedy týmž, jakým složena je Kalevala,

Hiawatha a z dívjších básní Vrchlického Legenda
o sv. Prokopu. Volba rozmru toho zdá se mi
velmi šastnou, nebo pispl jist nemálo pravému
epickému toku a spádu celé básn, jež nejepitjší

z výpravných di Vrchlického zaujímá pední místo

v kolossální jeho produkci básnické. —a—

"Ejhle lovk". Paní Abigail H.Horáková
pišla tentokráte se hrou, která vzbuzovala ve kru-

zích literárních nejživjší zájem. Šjškalo se cosi

o povážlivých scénách, jimiž prý autorka ala
do živého. Vdlo se jenom tolik, že venkovský
fará náhodou setkal se se svou bývalou láskou,

kterou si odvedl od koující spolenosti, jejíž hv-
zdou byla, na svou faru. V tom smru nebylo,

tuším, píiny k njakým sensaním oekáváním.
Jindich S. Baar ve své novelle »Farská panika*
obírá se také látkou dost povážlivou a nikomu ani

ve snu nenapadne, aby v jeho brillantním líení

hrabivosti farské kuchaky spatoval njaké nájezdy.

.\utorka hry 'Ejhle lovk< nemla tentokráte ta-

kového úspchu jako se svou »Dolorosou«. Pokud
pohybovala se v rayonu svého bývalého psobišt,
mla pod sebou celkem dost pevnou pdu. První

jednáni uvádí nás za kulissy menší venkovské

herecké spolenosti. Figurky letmo zachycené se

tu jen jen míhají a jedna episodika stihá druhou.

Ze souboru hlásí se záhy o pozornost hereka Míla

Skalska, která ped adou let mla nešastnou stu-

dentskou lásku. Pana faráe zavála náhoda do di-

vadla, a po pedstavení pivedla ho sestika jeho

za kulisy.

Autorka mla pkný úmysl. Chtla nám svou

kronikou odhalili nkteré nesrovnalosti ze spole-

enského postaveni našich knží. Zavadila o n
pímo a bez ostychu, a nelze upíti, že pes obtíže,

s nimiž musila, jak pochopitelno, zápoliti, vyvázla

z úskalí v tomto smru velice estným zpsobem.
Skoda, že hra trpí velkými nesrovnalostmi. Ne-

šastna postava faráovy sestry ohrožuje celé dílo

svou nedslednosti. Nkteré scény, které slibovaly

asi autorce silný úinek, naprosto selhaly a vyvo-

lávaly trapný dojem. Fará má pevnou vli zlomit

všechna pouta, a je postavou skuten zajímavou

a divadeln dobe ustro)enou. Míla Skalská však

ustupuje sama, leká se budoucnosti na rozbitých

základech dosavadní faráovy klidné a resigno-

vané existence, opouští faru, a knz vrací se ka-

jícn ke svému povolání. Poslední jednání, jež

velká slova titulní snaží se odvodniti, je prove-

deno rukou pevnou a je z nejlepších dramatických

koncepci autoriných. Hra je oslabena zbytenými
hovory, jež volají úpnliv po škrtech. Hledišt sle-

dovalo hru se zájmem, ale nestal se ani pokus,

aby autorka byla vyvolána. Stojí píliš stranou, a

proto si asi nikdo na ni ani nevzpomnl. Poctivá

jeji snaha a opravdové nadání nczasluhuje této

nápadné nevšímavosti. — v—s—
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Slovanský postup
Anketa »Máje«.

(Pokraování.)

Pani Marie Laudová-Hoicová v I'raze píše:

Sleduji s živým zájmem Vaši anketu. Nemohu
zasahovati do rozpravy povolaných odborník.
Prosím však o slovo jenom z osobní zkušenosti.

Není pochyby, jak dalekosáhlý význam mlo
by dohodnutí slovanských národ také pro

rozvoj umleckého života. Už jen organisace

odborných umleckých svaz, co by prospla!
Jakého na pi-. významu pro dramatické autory

i divadelní umlce mohl by nabýti jen svaz
slovanských divadel! Však o té vci
a promluví nkdo jiný, povolanjší. Chci jen

k jednomu poukázati. Hlasy dosud v anket
projevené podávají množství pokyn. Palivou
však otázkou, zdá se, zstává spolený j a z y k.

Z vtšiny projev vyítám si hrzu, jaká

z otázky vzchází.

•Každý inteligentní Slovan má se piuiti
ostatním slovanským jazykm v takové míe,
aby jim rozuml!« Je-li to možná? Není-li

požadavek pemrštný, námaha pílišná, po-

stulát ideálny, zámr utopický?
Na tu otázku práv chtla bych navázat.

Nco mne nutká, abych se ozvala, protože

mohu mluvit z vlastní zkušenosti.
A povím hned naped: jenom neznalost

mže zde mluvit o obtížích, jenom nezkuše-
nost naše všeobecná stavla mezi nás dosud
hráze. Teba pekonati neznalost, teba uiniti

opatení na zaklade nabytých zkušeností a

hráze padnou.
A ty zkušenosti? V em záleží?

Ped devíti lety neznala jsem mimo e-
štinu žádný ze slovanských jazyk. Le

pohostinské hry na slovanských scénách mne
pouily, jak snadno lze se píbuzným jazy-

km nauiti. IJ porovnání s námahou, jaké teba,

nežli se nauíme nmin, franin neb angli-

in, je studie slovanských jazyk zábavná
hra.
Hned za prvních svých her v Polsku pe-

svdila jsem se, jak blízka je nám polština

Pobyla jsem tam všeho všudy ti nedle, a

když jsem odjíždla dom, rozumla jsem
ei úpln. Ped odjezdem z Prahy mla
jsem jen nepatrnou prpravu pro polský jazyk.

Pi druhém zájezdu do Polska pokusila jsem
se již se zdarem i mluviti polsky. A šlo to!

Práv tak dlo se mi v Chorvatsku a

Srbsku.
Ponkud t ž š í je pro echa ruština.
Ped svým prvním odjezdem do Ruska pi-

pravovala jsem se msíc u prof. Váni. To sta-

ilo, abych se mohla dorozumti. Pi druhé
cest nauila jsem se také mluviti.
Na základ tchto zkušeností zdál by se mi

vhodným tento zpsob pro první dobu,
nežli slovanina pímo zavedena bude jako

povinnýpedmt do slovanských škol:';

Nejpovolanjší prkopníci slovanského zhlí-

žení, novinái slovanští mají své pravidelné

sjezdy. Nech na píštím sjezdu dohodnou se,

') Snad výhodnjší, než .slovanština* jako zvláštní

>pícdmijt« na skulách, bylo by zavésti pímo a prakticky vý-

klad uritého, snadnjšího pedmtu tím kterým — druhým
slovanským jasykem. V málo nedlích slovanská mládež
uiteli druhé m u Slovanivjiž rozumla. Red.
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vydati struné, snadno pístupné praktické po-

mcky hlavn k tomu úeli, aby slovanský
vzdlanec na základ svého rodného jazyka
lehce a rychle mohl postupn nabýti jakési

zbžné znalosti v druhých slovanských jazy-

cích. Pomcky ty nesmly by ovšem býti ani

objemné, ani suchoparné. Jakási tres nejnut-

njších vdomostí.
Ve vtších slovanských mstech zvláštní

spolenosti by se siaraly o rozšiení a praktické

používáni pomcek.
Sloužily by hlavn tm, kdo žijí dále od

spoleenských stedisk a z rzných píin
nemohou se úastniti praktických kurs
vyuovacích.

Praktické kursy, na piklad našeho Slovan-
ského klubu v Praze, docílily už pkných vý-
sledk.

Již dávno jsou tím smrem inný kroužky
ruské, polské, chorvatsko-srbské a slovinské.

Každé jen ponkud vtší slovanské msto
mlo by -) peovati o podobné kursy.

asopisy musily by ov.^em ve stálé rubrice
povzbuzovati zájem o tuto innost, která by,

uvedena energicky v pohyb, musila již svou
setrvaností zabezpeiti v budoucnosti shodu
slovanskou.

-) Volá po organisaci. Red.

Krom toho upozoruji, že by bylo teba
poíditi obšírný seznam, možno-li illustrovaný,

všech význanjších lázeiiských míst
slovanských.

Co slovanských rodin jezdívá na letní po-
byt do ciziny ! Kiklavé prospekty nejlhostej-

njšich pro nás míst a podnik cizokrajných
rozvšeny u nás po stnách veejných míst-

ností, v cestovních kanceláích, na nádražích,

ekárnách léka a jinde. Nedal by se tu na-

jíti vhodný prostedek, aby vdomost o slo-

vanských místech lázeských byla vštípena

celé slovanské veejnosti?

Snad by o té otázce také mohl pojednati

píští sjezd slovanských noviná?')
Za pobytu lázeského ve slovanském kraji

by celé rodiny snadno, zábavn a rychle mly
možnost, sblížiti se s lidem i jazykem pobra-
timským. Každé prázdniny v jiném kraji ajiném
jazyku ! Tím postupem jednoduchým i zábav-
ným získáme mnoho^) pívrženc praktické zá-

sad, že nejlepším všeslovanským »prostedkem
styku« bude: rozumti všem Slovanm
a mluviti jazykem vlastním.

') Pro ne radji odborník a interessent bližších a
povolanjšícli ? Red.

*) Hodí se leda pro kruhy majetnjší, jež zpravidla

jeví mén idejniho interessii. Však i tu vhodná propa-

gace mže docíliti výsledk. Red.

S 1 O V i n e c, pan Luka Spevec, notá v Litiji, v Krasku.

a) Máme spolenu slovanskou národnost,
ale nebráníme ji spolen. Vzájemná pod-
pora v obran je možná, je potchou a
byla by na prospch všem Slovanm. V první

ad bylo by teba uskuteniti rovnoprávnost
národní zaruenou i. 19. základních zákon,
které si mocnjší ('echové i Poláci brzo do-
byli'), le slabší Slovinci, pímoští Hrvaté
pak i Rusové halití po 30 již rok marn
po ní dosud volají. Teba však vymáhati
rovnoprávnost pro
hnutnou podmínku
turného i hmotného.

b) Za tím úelem bylo by teba spole-
ného ustrojení, jehož prostednictvem by
mocnjší mohli ujati se slabších. Jinak by slabší

') Rovnoprávnost dobytá echy, jak denní zkušenost
ukazuje, je velmi pochybného rázu. Pro Poláky pak plati

t.iké jen v úzkém rámci haliské zemské sprévv, nikoli
v íši. "

Red.
•') Jednati za všecky a pro všecky možno jen spo-

leným postupem na základ — spoleného pro-
gramu. Red.

všecky*) jako nevy-
rozvoje národního, kul-

ke svému právu") n i k d y se nedostali. A z p -
s o b ustrojení ? Bylo by teba spoleného
ústedního zízení (sídlem ve Vídni nebo
v Praze) s názvem Ústední .Slovanské
Rady, v nmž byli by zastoupeni všickni

Slované íšští. Dsledn by každý národ p r o

sebe zas musel míti svou Národní radu,
která by peovala o poteby, pání a práva

svého národa, mla v patrnosti všecky kivdy
jím snášené a spolené Ústední rad na v-
domost je uvádla. Ústední Rada by
zastupovala národní celek slovanský a

bylo by její snahou, vplývati na initele, kteí

mají vládu osud národních na p. sbory

zákonodárné, ministerstvo, tisk etc*)

Tím zpsobem, dle mého názoru, nejlépe by
se uzpsobila idea vzájemnosti slovanské.

') A na škodu všech! Red.

*) Pedevším muselo by býii její snahou, aby m r a v n '

váhou svého ústroje vplývala na sám všechen
národní život slovansky, aby ídila jeho projev,

úbor a postup. Red.

Pan Jar. B. Zyka, tajemník » eské Obce Sokolské^ v Praze

»Prkopníkem myšlenky spoleného postupu
stalo se Sokolstvo svými velkými zájezdy na
nivy slovanské. Výpravy sokolské uchvacují

všude dojmem jednotné vle, discipliny, zkáz-

nnosti. Zde mizí jednotlivci a vystupuje idea,

tlum dokumentuje sílu, svžest, kepkost, lásku.

578



RONÍK IV. M Á J ÍSLO 37.

ideu a bratrství rodu slovanského, tlesné vý-

chovy celého národa slovanského. Idea, ve-

doucí všechny pluky sokolské (polské, chor-

vatské, jihoslovanské i ruské) pod jeden
prapor, prapor rovnosti, volnosti a bra-

trstev!.

ím více síly shluknuto v organisaci, tím

vtší zájem, tím vtší dvra v plné a slavné

vítzství.

Slety sokolské v Praze, Lvov, Lublani, Zá-

hebe nejlépe eší *) otázku slovanského sou-

') Slety sokolské mají dojista velký význam, pedevším
s y m b o li c k ý, jsou v jistém smyslu idejn p i' e Li-

ta o r n 0. Však sletem není jcšt6 nic "rozíešenOK. Slet

budí nadšeni, a to je mnoho! Ale ne všecku. Dnes je

zvuku, budí nadšení pro vc celého jednot-

ného Slovanstva. Dnes dospln už .Sokolstvo

k organisaci svého »Svazu slovanského*. Sletem

a zájezdem pehlédne se vysplost, vzbudí se

smysl pro spolený postup a vzájemnost bez

ohled na politické smýšlení . . .

Zde dospívá se k poznání, že jsme synové
jednoho rodu, muži spoleného ideálu.*

dav nadšen kepkcjsti sokolskou a zítra týž dav táhne

nadšen vojcnskcju nebo ostrosteleckou hudbou. Dnes
mluví se na sletu nadšen slovanské i^ei, ale zítra e-
níci se rozejdou a sami se vrací, aby klidné dále slou-

žili v pomrech myšlence slovanské protichdných. Nad-
šeni má ceny, jen pokud je úeln zužitkováno,
vo prospch idey do práce zapraženo. A to není možno bez

zvláštního vhodného ustrojení sil. Red. (Pokraování.)

m g m
JAN z VVOJKOWICZ:

krásný muž byl Atlas titán:

silnou páž ml, silnou duši,

a lak silný vzdor a vli

!

Postavilf se jednou Zevu

!

A tu Zeus dal mu z trestu

na bedrech nést telluszemi,

Všechnu rozkoš, jíž zná zem,
všechny náky smrtelník,
marnost, bídu, pomíjení,

musil nést na svojich bedrech,

musil prožít vlastním srdcem

!

Sesílil tak Atlas titán

:

Jeho paže, hrza, hrza,
ohromné — jak ze železa

vzdorné svaly. A ten duch,

to velké srdce rozkvetlo jak jarní slunce

Veery jdou, krásné noci,

démant hvzd millíardy

krouží chladem Všehomíra.
Vná, vná, vna píse
prostory zní bezmeznýmí
o Tajemství všeho Bytí,

vné Touze, Lásce, Žalu ....
Vná, vná, žalná píse
volá vné Ukojení — — —
Ukojení nepichází ....

Poslouchá ji Atlas titán

každou noc — tak po staletí —
rostou mu v ní svaly Duše,
rostou kídla jeho Srdce,

jeho Duch se šíí Touhou,
Žízní, Láskou, vným Žalem . . .

Jak je zem malicherná!
Jak je krásné býti Bohem !

Chtl by vše obejmout láskou,

láskou — silou svojí duše —

Atlas.

(Zmnný mythu.s.)

poznat tolik, tolik prožít

:

Vtší rozkoš než zná^Zem,
vtší bolest než zná lovk.
Jak je krásné býti Bohem

!

Jásavým, a pece strašným
hlasem touhy — agónie

zakvílí k velkému Zevu :

»Velký Zeve, mocný Zeve,

shlédni na mou strašnou žíze,
velký Zeve, mocný Zeve,

dej mi nésti vtší tíhu

!

Dej mi vniknout do prostoru,

vyrst v nekonenou šíi,

mezi žhavá vzty m slunce,

v zavrativé kolotání,

šumný vír tvých vných svt!
Ui m, oh, ui, ui
Osou všech !

—
O Zeve, Zeve

cítím sílu, cítím sílu,

nadšenou, neznámou sílu

strašn trpt, mukou hoet,

dát se schvátit rozkošemi,

jaké zabily by obry

!

Žhavé ledy, bílé žáry

miluju už nenávratn

!

Chci být tím, ím být je tolik,

jako nemoci být více

!

Paže moje ocelové,

duše moje ocelová

užívat chce smrtných jed
rozkoše i utrpení,

pohybem chci býti v klidu,

klidem, jenž je výslednicí

nekonených, smrtných vír!
Chci být Vším a nebýt Niím
v Kosmu velké Symfonii!*

11
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R. J. KRONBAUER:

Blahoslavení vící . .

Povídka kajícího svtáka.

ospíchal jsem parkem
z kanceláe dom. Vi-

dím shon lidí, slyším

podráždné výkiky,
ženy komusi hrozí a
spílají, dva policejní

strážníci sklánjí se

nad ímsi, co nemohu
rozeznati — opodál
stoji prázdná fra a

ufkoní venkovský výrostek, jenž tese se na

celém tle. Zastavím se a vyptávám, co se tu

pihodilo.

»Považte,« vykládámn nkolik lidí najednou,
• málem by bylo pišlo o život malé, asi šesti-

leté dvátko. Tenhle hodný chlapec je za-

chránil svou duchapítomností. Holika vybhla
z parku jako divá. Chtla prý piebhnout na
druhou stranu k preclíkái a vbhla koním
zrovna pod kopyta. Koí prý se ulekl, že div

s kozlíku nespadl, ale pece jenom zavas
trhl opratmi a zvíata zastavil. Ruiku nad
loktem má to ubožátko trochu pišlápnutou . .

ale jinak se mu chvála Bohu nic nepi-
hodilo. Ale to nejhroznjší teprve nyní pijde . .

dvátko bylo v parku s chvou a po té není

nikde ani vidu ani slechu. Je to híšná, trestu-

hodná nesvdomitost . . . baví se asi nkde se

svým galánem a starost o dít penechala pánu
Bohu.*

Strážníci povstali a já spatil dvátko bledé

jako kída. Všechno se hrne k zachránnému
dítti a všichni se vyptávají, kdo jsou jeho
rodie. Holika je hezounká jako obrázek.

Ženské jí litují, dávají ji do klínka pomerane
a peníze, hladí ji po tváikách a vláskách,
oprašují jí šatiky a provázejí tyto svoje nžné
výlevy krajn podráždnými výbuchy nevole
proti rodim, kteí za nic nemohou, i proti

chv, kterou marn strážník i ochotní po-
mahai hledají ve všech zákoutích parku.
Opuštneek stojí v zástupu a vyjeven

pohlíží z jednoho na druhého. Bylo mn jí

chudrky nesmírn líto. Vidl jsem, jak se jí

oika zalévají slzami a zamodralé rty se tesou.
Policejní strážník vyal svou zápisní knížku,
naslinil tužku a zahájil výslech. Dít je však
tak polekáno, že slova ze sebe nemže vy-
praviti. Policista se k nmu sklání, hladí je,

chlácholí a pi tom poád opakuje. » Povz
nám dátko, kde bydlíš, jak se jmenuje tatí-

nek, ím je, jak se jmenuje maminka a jak
íkáš svojí chv?*
Dít na nho zmaten pohlíží a neodpovídá.

Strážník sklonil se ješt víc, pitulil dít k sob

a znovu se ho vyptával. Paniky sedly si

kolem na zemí a pomáhaly mu dít uklid-

ovat.
Stojím tsn u skupiny a jsem také zvdav,

jak to skoni. Konen dít promluvilo.

Polohlasem vyslovilo jméno, strážník si je

hlasit opakuje a píše do notesu

:

»ICmil Kapitán, bankovní úi^edník . . .«

Škubl jsem sebou, jakobych dostal ránu do
hlavy. Odstoupil jsem a plaše jsem ubíhal od
zástupu. Potkal jsem jinou skupinu. Policejní

strážník vedl njaké dve, jež usedav naí-
kalo. Za nimi hnal se zástup ženských, jež

dveti hrozily zaatými pstmi a spílaly.

Dopadli chvu, kterou musil strážník svým
tlem chrániti ped útoky rozezlených paniek.

Bylo mn strašliv úzko. Jméno, které jsem
slyšel, zatáslo mým nitrem. Vidím smrteln
bledou tvá dítte, zalitá oika, zamodralé,

chvjící se rty a hanbím se za svou bíd-

nost. Tomu opuštnekovi jsem odloudil matku,
uinil jsem z ní podlou ženu, proradnou man-
želku. Ubohé, nešastné dít . . . Kdyby je byli

kon svými kopyty utloukli, kdo jiný by byl

toho vlastn vinen, než já . . .? Kdybych ji

nebyl lákal a svádl, byla by z ní docela jiná

bytost, lepší, vzorná, svdomitjší matka, které

by bylo docela jist neušlo, že chva je lehko-

myslný, niemný tvor. Bože . . Bože . . jak

uboze to dít vypadalo, když stálo v tom
houfu a jak bylo malomocné. A takové he-

zounké stvoeníko to je. Jaký má asi život,

jaké mládí? Otec je celý den zapražen, od
rána do veera stará se o tu skývu chleba,

matka klame je obadva a ten ervíek je na
tom he než sirotek. Dají ho chv na sta-

rost a ta je vlastn jeho matkou. Jak se mn
mohla jen ta osoba líbit, jak je to možné, že

plná ti léta myslil jsem a žil jenom pro

ni ? Nic jiného na ní není, než to tlo, hezká
tvá a paráda. Duše v ni nikdy, a vzpomínám
sebe úsilovnji, nezasvítila. Takové krásné

dátko má a nikdy se o nm ani slovem ne-

zmínila. Není pece myslitelno, že by bylo

dít za tu dobu, co se známe, nezastonalo . .

a ona za celou tu dobu ani jednou neobjevila

se zaražena, vzrušena a nespokojena.

Nešel jsem toho dne k obdu, nešel jsem
do kavárny. Zavel jsem se ve svém byt a

zpytoval jsem svj dosavadní život. Kam
jsem se jenom podíval, všude jsem vidl n-
jakou památku na ty, o kterých jsem se blá-

hov domníval, že jsem jimi byl milován a že

jsem je ml i já rád. Svalil jsem se na po-

hovku a marn jsem se pokoušel, mysliti na
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nco jiného. A pi tom poád tanula mn na
mysli zablácená postavika toho nevinného,
drobounkého trpitele. Hnusno mn bylo pi
pomyšleni na chvíle rozkoše, ja vyskoil a za-

chvácen náhlou zuivosti tihal jsem fotogratie,

dopisy a dárky na kousky a házel do kamen.
Byly toho pravé spousty a když jsem se potom
zadíval na ruiny toho, co mne kdysi blaži-

valo, vypukl jsem v posupný smích. Piklckl

jsem ke kamnm a pálil trofeje svých úspchv

;

ulevovalo se mn pi pohledu na hromadu tch
cetek, ponvadž jsem cítil, že je všemu konec, že

jsem uinil první rozhodný krok k lepšímu,
istšímu, spokojenjšímu životu.

F^íval jsem se do plamenv a pii tom jsem
si pevn umioval, že vytrvám, že se nedám
oblomiti. »Ty dušinko malá,« hovoil jsem
v duchu s holikou, »musíš zase dostat svou
maminku. Velice jsem se na tob provinil . . .

ale všechno se dá ješt napraviti. Byl to její

jediný hích, byl sice páchán dlouhou dobu
a beztrestn ... ale snad se potom ta tvoje

maminka vzpamatuje a už nikdy nezheší . .«

A zase jsem sebou škubl jako ped nkolika
hodinami v parku, když strážník hlasit vy-
slovil ono osudné jméno.

Kdosi prudce zazvonil.

Vdl jsem, kdo to stoji pede dvemi. Po-
hlédnu na hodinky. To byla chvíle, kdy ke
mn picházela. Otás! jsem se ošklivostí. Pišla
tedy i dnes, a dobe vdla, co se v parku
pihodilo Uvažuji, co se asi odehrálo brzo po
lom, když jsem prchl z parku. Policejní stráž-

ník pivedl holiku a ponvadž byla zranna,
bylo pece nutno, poslati pro lékae. Každá
jiná matka by na všechno jiné zapomnla . .

nepišla by ani tehdy, kdyby na jejím píchodu
visel život milencv ... to dovedla jenom ona,
jenom ona byla schopna toho, nezapomenoiU
v tak bolestnou chvíli na divokou rozkoš.

Zvonek ozval se po druhé Uplynulo nkolik
okamžikv a bylo zazvonno po tetí. Zvonila
podráždn, zvonila dlouho a pranic se na to

neohlížela, že by ji mohl nkdo u mých dveí
pistihnouti.

ekal jsem nkolik minut. Oddechl jsem si.

Zvonek už se neozval.

>Ubohé dit,« pomyslil jsem si . . . »dnes
asi marné budeš toužit po úsmvu své ma-
minky.*

Vyšel jsem si hodn daleko do pu-ody,
abych se ponkud uklidnil. Tak dávno jsem
už nebyl za branami msta.

Toulal jsem se po kraji a bylo mn tak

voln, jakobych i svou duši byl v tom jarním

vzduchu vykoupal. Na ni jsem nevzpomínal.
Nebylo mn jí líto, a jsem dobe vdl, jak

hrozná muka trpí. Ale za to ustavin jsem
se v duchu obíral jejím díttem, jež asi nej-

více trpí tím, co se stalo. Nesmím povolit . .

.

zaátek je uinn a te se to musí provésti

bezohledn do konce, až do krajnosti, a kdyby
se mlo státi to nejhorší.

Druhého dne obdval jsem doma. Zaínalo
se mn to v mém byt líbiti. Koupil jsem si

na cest kytici a postavil ji na psací stl.

Vyšlo na jevo, že jsem dlouho nepsal svým
pátelm a známým, pustil jsem se do psaní

a napsal jsem nkolik dlouhých, srdených
dopis. To bude pekvapení, až je budou moji

známí proítat.

Najednou péro zatrhlo a na papíe objevila

se velká kafika.

Zvonek se zuiv rozjeel. Ani jsem v tu

chvíli nedýchal, jakobych se bál, že by to

mohla slyšeti. Zvonila takka nepetržit. Zdálo

se mn, jakoby hlas zvonku vyizoval mn
podráždné její vzkazy

:

•Vím, že jsi doma . . . otevi . . . jsem stra-

šliv rozrušena ... co to má znamenat? Zvo-

nila jsem vera nadarmo ... ale konen jsem
se uchlácholila myšlenkou, žes musil nkam
odejíti. Dnes už zaínám míti strašnou ped-
tuchu . . . prosím t pro Boha . . otevi . . .

otevi . . . .»

Kaka už dávno uschla a zvonek poád
ješt jeel. Konen bylo ticho. Odešla podruhé.

Vdl jsem, že pijde ješt jednou. Nebylo

naprosto možno, abych dopis dokonil.

Nemýlil jsem se. Tetího dne zvonek pímo
ádil. Postavil jsem se do kouta a pozoroval

paliku na cinkátku, jež drnkala takka ne-

petržit. Dvacet, až ticet vtein to trvalo.

Pak asi chvilinku poslouchala a když se nikdo

neozval, zvonila znovu. To trvalo dobrou

plhodinu. Už jsem se rozhodl, že peíznu
dráty . .

Ticho . . . Pistoupím po špíkách ke dveím.
V tom slyším prudké kroky. Zašustily šaty.,

rozeznávám její prudký oddych. Zvoní znovu ..

zvoní stále . . Palika chvílemi vynechává.

Zvonek vypovídá službu . . slyším, jak tiskátko

cvaká a jak podráždn, zlostn její nohy pe-
šlapují. A zase ticho. Zdálo se mn, jakoby

vstupovala o patro výše. Uplyne nkolik mi-

nut. A zase slyším chvatný její krok a zvonek

se znovu rOZZVUel. (Dokoneni.)
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KAREL KLOSTERMANN
Mlhy na Blatech.

Román.

(Pokraíování.)

nopr je tecí rybník

menších rozmr u Zlí-

ví pod hájovnou Pe-
kážUou, nedaleko Vo-
máky.

>A potom ?«

• Když jsme shledali,

že pldek je ješt malý,
haštý šel dom

; já

jsem ho doprovodil a

vydal jsem se pak na Blata, podívat se, nelo-

ví-li pytláci v potoce. Byla mlha, poítali asi.

že nikdo je neuvidí.*

»l)ob(j. Potkal jste nkoho na Blatech ?<

Mládek se zarazil, váhal odpovdti.
.>Nu? koho jste potkal? jen ven s prav-

dou!*
•Nevdl bych . . . nepamatuju se ... A pece !

. . . njaké dve — neznám je ... selské

dve, neslo nový koš.

»No a . . . promluvil j.ste s tím dvetem?*
Mládek se usmál ponkud rozpait.
»Nu, pozdravil jsem, trochu zašpásoval, jak

už bývá. Ale dve se mne snad bálo,

uteklo . . .
».\ vy jste je honil, co?«

»To, prosím, milostpane, jsem je neho-

nil . . .«

»A co bylo dál?«

>Najednou, jak tak jdu, piskoil nkdo od
zadu a udeil m do hlavy. Zajiskilo se mi
ped oima a víc nevím nic. Taky nevím, jak

dlouho jsem tam ležel ... a když jsem pišel

k sob, byi jsem celý skehlý od chladu a

hlava mi teštila . . . ani povstat jsem hned
nemohl, jen jsem si sáhl na hlavu, prsty samá
krev. V tom vidím asi na deset krok lovka,
který se ke mn kradl, ml hl v ruce. Poznal
jsem ho, byl to syn tuhle Potužáka z Plásto-

vic, znám jej od vidní. Napadlo mi, že m
chce uhodit, zvednu se tedy, abych se po pí-
pad bránil, ale on, jak vidl, že vstávám, dal

se do skoku a ten tam byl.«

»A z toho jste soudil, že on to byl, který

vás udeil?*
»Nu, jak pak by ne, když pede mnou

utekl.*

»Ale piznáváte, že to mohl být také jiný?*

• Dostal jsem ránu od zadu, kdo mi ji dal,

nemohu íci, ale, venkoncem, jiný to mohl
taky být.*

A pro by vás byl uhodil?-
• Prosím, oni nás mají v nenávisti, nás kní-

žecí. Pekážíme jim v lovení ryb . . .«

»Vidl jste snad, že by syn tuhle Potužáka
byl kdy lovil ?«

•To bych lhal, ale já žádnému nevím.*
»A což, když jste tam ležel omráen, obrali

vás prý taky. Mnoho li penz vám vzali?*

Tato otázka uvedla .Martináka v zjevné roz-

paky. Mlel, makaje klobouk ješt více a

s místa na místo pešlapoval.

»Nu, povzte mnoho-li vám vzali?*

•Ráej' odpustit, milostpane, v tom byla

mýlka. ll jsem v pravé kapse od kalhot dva
zlaté, a ty byly pry. Tak jsem se domníval,
že mi je nkdo vzal ; to jsem taky ekl ba-

štýovi, když jsem se tam dovlekl, a ten na
to poslal kluka do Pištína pro etníka. Me
pozdji, až v noci, jsem ty peníze nalezl ve
vest. Pendal jsem je tam sám, ale v té své

omráenosti jsem na to zapomnl.*
Všecky tyto své otázky a ješt nkteré jiné

jtkož i odpovdi mládkovy soudce diktoval

písai do protokolu. Ke konci pravil

:

»Tož bychom byli vlastn hotovi. Martináku.

podpište ten protokol a pak jdte s Pánem-
bohem dom a hlete, aby se vám ta vaše
rána zahojila. Rozumí se, že taky všecko další

šetení odpadává, leda by vás, love, onen
mladík zažaloval pro utrhání na cti. Neuiní-li

toho, máte všecku píinu pkn se mu po-

dkovati. Vaše svdomí vám praví, že jste

jednal penáhlen a lehkovážn.*
Potužák pedstoupil, promluvil k mládkovi:
»Jdte klidn dom, Martináku. My vás ža-

lovat nebudeme. Odpus vám Pánbh, ím
jste nám ublížil, jako my vám odpouštíme.*

Mládek zakoktal cosi, že se to nestalo jeho

vinou, že baštý to všechno zosnoval, naež
se ml k odchodu. Sudí ho zadržel.

• Pokejte jen chvilku,* pravil, ^zavoláme
ješt toho mladíka. — Nováku, pivete ho

!

— Aby se form vyhovlo,* dodal, obraceje

se k správci a k Potužákovi. —
Ubohý Václav vstoupil. Vypadal všecek

zdrcen a chvl se na celém tle ; bázlivé jeho

zraky tkaly s výrazem zoufalé hrzy po všech
pítomných, snad jim ani nevil, když spatil

svého otce, nebo rychle je sklopil.

• Znáte tohoto lovka?* tázal se soudce,

ukazuje na Martináka.
• Myslím ... že jsem už ho nkde vidl,

. . . ale, prosím . . . nepamatuju se . . .*

• Ale vera jste ho vidl na Blatech?*
•Mže být, že to byl on, ale s jistotou ne-

vím.

«
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"Vždy jste mu byl zcela na blízku, šel jste

k nmu, když ležel v tráv.

<

• Ležel tam lovk, to je pravda, a zakrvá-

cený byl, ale byl-li to tenhle, nemohu íci

Když jsem vidl, že vstává, dal jsem se na

útk.
»A pro jste utíkal? Vždy pece, když vi-

dím ranného lovka, ^je mou povinností,

pispti mu na pomoc. i to nevíte ?»

I loch mlel, na celém tle se tesa,

»Mluvte pece !•< domlouval soudce
» Povz pravdu panu soudci !« napomenul

jej otec.

• Bál jsem se . . .«

•A eho jste se bál? tohoto lovka?*
•To ne — ale ... že budu míti potaho-

vání . . .«

• Potahování? s kým ?•«

•S úadem, prosím,* odpovdl mladík jedva

slyšitelné; »u nás každý se bojí úad . .«

• Ale, lovíku, pro se bojíte úad, když
jste nic zlého neuinil? i jste ho snad piece

uhodil, povzte pravdu !«

• Jak tu stojím ped živým Bohem, neuho-

dil jsem ho «

•To už jste nám ekl ráno pi výslechu. Po-

vzte nám ješt tohle! Tento lovk udává,

že potkal na Blatech mladou dívku, která nesla

nový koš. Vy pak jste udal, že vaše sestra

šla do Zlivi pro takový nový koš, a z které-

hožto dvodu vás rodie poslali ji hledat. Vi-

dl jste ji snad na Blatech ?«

•Nevidl jsem ji.»

Soudce se obrátil k Martinákovi.

•A vy, Martmáku, íkáte, že jste s dve-
tem, které jste tam potkal, »špásovaU. Jaké

pak to bylo špásováni, co?«

Na oblieji tázaného objevily se zejmé
známky rozpak. Nechtlo se inu odpovdti
a oi jeho se klopily ku podlaze. Byv optn
vyzván, aby promluvil, pravil posléze:

• Prosím, neráej' si myslit nic zlého — já

jsem se jí chtl pouze podívat do košíku a

ona se tomu vzpírala a . . . a . . . potom mi

utekla.

<

Soudce se usmál bezdky a správce i po-

rybí také.

• Nu, pantáto Potužáku,- soudce se obrátil

na tohoto, >te je ada na vás! -Má snad vaše

dcera milovníka?*

»Ne,« odpovdl tento, »holceje teprve šest-

náct let.*

>Nu,« smál se soudce, •to by zrovna ne-

byl dvod. Než, tuhle Martinák sám neví,

uhodil-li ho váš syn, váš syn tvrdí, že ne, a

jiný obviován není. O té loupeži nebudeme
mluvit, té vbec nebylo. Vc je odbyta. Vy,

mladíku, jdte s Pánembohem a s tatínkem

dom a po druhé neutíkejte, až uhlídáte nkde

poranného lovka, a úad se nebojte, má-
te-li dobré svdomí.*

Potužák se podkoval jak panu sudímu tak

panu správci, Václav stál, nevda, porozumél-li

dobe, až Krušnej ho chopil za rameno a tíhl

s ním ke dveím, ze všech první však byl

venku z úadovny pšák Martinák. Správce

s porybím ješt zstali, se soudcem se lou-

íce.
•Balvan mi odpadnul od srdce,* pravil

správce, 'že to takhle prošlo, a že jsem se

mohl trochu odsloužitiPotužákovi za jeho dnešní

skutek. Dkuji vám z té duše, pane sudí!*

•Jsem sám rád, že se to takhle skonilo,*

odpovdl, usmívaje se soudce; »jíž ráno jsem

ml dojem, že ten hoch je nevinen, a že tu

bží bu o omyl nebo o bídnou mstu. Vy-

jasnná ta vc úpln není, ale na jedno bych

piísahal, a vy asi také o tom nebudete po-

chybovat, všíml-li jste si rozpak onoho za-

troleného pšáka: ta holka, s níž si "Zašpá-

soval,* byla Potužákova dcera a ta dle všeho

nebyla samotná a nešla neprovázená dom.
Myslím, že se nemýlím, eknu-li, že tu ránu

mu zasadil její nápadník.*

Správce se dal do smíchu.
•V tom máte, na mou duši, pravdu, pane

sudí «

•Nu, myslím si, chlapovi se mnoho nestalo,

a tak jsem radji dále nepátral, abych ubo-

hému Potužákovi nezkazil radost, kdyby snad

vyšlo na jevo nco delikátního v píin jeho

dcery. To je eeno mezí námi, pánové, roz-

umí se, a vy o tom taky mlte. Kozlíku!*

Písa se jen uklonil, ostatní se smáli . . .

Na chodb zatím pistoupil k Potužákovi

sluha Novák, ka s okázalou blahosklon-

ností

:

•Co jsem vám ekl, pantáto? — Jak vidíte,

nepelhal jsem vás. Pustili jsme ho. Jak by
taky ne? Na první pohled se vdlo, že je

nevinen jako novorozen. S Pánembohem te
a mnoho štstí! Dá- li Pánbh, o posvícení se

tam trochu podívám k vám . . .«

•Jen pijte — bude nás tšit, u nás je

každý vítán.* —
Když vyšli ze soudní budovy a ulicí se brali,

pravil Krušnej

:

•Ten se namáhal, ten chlap, ten Novák!

Ani prstem nehnul a nepijít pan správec, snad

týden by si byl posedl Václav v té šatlav.

Cím pak ti pilepšil, chlape ? tvj táta mu dal

pece desítku na tvoje stravování . . .*

»Nu, on mi pinesl dv buchty — ale kde

že bych je byl sndl !
— druzí mi je vzali —

byli tam ješt dva, celou noc povykovali a

ei vedli, že mi vlasy hrzou vstávaly . . .

Zapla Pánbh, že jsem venku . .
.«

Dal se do pláe.
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•Odpuste mi, tatíku, že jsem vám tako-

vou hanbu udlal, « pravil v slzách . . . »ten

pán ml pravdu. Kdybych byl neutekl, nebylo

by se to stalo . . .«

»Nepla dít — byls nevinen, nemám ti co

odpouštt. Te pospšme dom, aby matka
byla zbavena starosti. Mam dalekou cestu —
pímo jít nemíižeme . . .«

»Já na tvém míst«, ozval se Kruí-nej,

>bych tomu žvanilovi Novákovi tu desítku ne-

nechal. Stravovat tuhle Vaška nebude, tak a
ty peníze vrátí . . .«

Potužák máchnul rukou.

»I a si je nechá," pravil, »a si peje dnes,

když se nám to tak dobe povedlo. Také
chudé u nás podlím na slávu Boha, kteiý

modlitby moje vyslyšel. Ale jiná vc m na-

padá. Musíme se ješt zas avit, než odejdeme.

Budeš mít hlad a žíze, Jakube . . .»

»Nu, lhal bych, kdybych ekl, že ne . . .«

>Poime tedy tuhle Kobrm. na dlouho se

nezdržíme. Musel bych tam zajít tak jako tak

;

vrak víš, že jsem slíbil Karhounovi zaplatit

útratu. Nesmíme zapomenout, že on to byl,

který upozornil pana správce a tím mí zjednal

jeho pomoc a zakroení . . .«

Obliej Krušného se velice zkivil pi tchto
slovech.

»Co je?« zakoktal, ^za tím lajdákem chceš

jít? Ješt ke všemu tam budou oba. Mnoho
cti lovk nedojde v jejich spolenosti . . .«

»Nic plátno, dal jsem slovo a musím je do-

držet; beztoho už asi na mne ekají .«

»Vždy 's mu dal ptku, zaplatiti mže. Ru-

ím ti za to, že si k tob pijde o další diške-

reci. Pojme jinam, poveeíme a pjdeme od-

sud, abychom se dostali dom, než padne
noc . . .«

Potužák se nedal pemluvit; neustoupil od
svého úmyslu, ani když Krušnej mu ekl, že

bratí Karhounové mu písahali pomstu za to,

že ped soudem proti nim svdil, a že se jich

bojí.

Stojím ti za to,« pravil, -že v mé pítom-
nosti žádný z nich ti neublíží, ale, máš-li

z nich strach, zajdi jinam, teba tuhle na
»Obec« a já se pak pro tebe zastavím. Dlouho
tam nepobudu, tolik ti slibuji. «

S tímto návrhem Krušnej souhlasil a od-
louiv se od Potužáka otce a syna, zašel do
»Obce«.
Když Potužákové vešli ke Kobrovi, pistou-

pil k HÍm už v pedsíni hostinský, jenž uví-

tav je, pravil

:

•Jsou tu bratí Karhounové a pijou, až se

hory zelenají. Pibrali si ješt ti jiné chlapíky
a Polda tvrdí, že vy jste ho sem objednal a

že pitka se koná na vaše útraty. Já jim ne-

vím, znám tu bandu, a práv jsem jim ekl,
že už jim nenaliju, akoli Polda cosi žvaní,

že uvidím, jakou vám prokázal dnes službu.

Také se bojím, aby se mi tu nepopáli, zaí-
nají se hašteit, nebo Honza Karhoun tvrdi,

že mu Polda ukradl šunku. Je li to pravda,

ukra ji, dareba, beztoho naped sám . . .<

»Pivo!« zaval v tom ve formance hrubý
hlas a nkdo uhodil pstí na stl, že bylo

slyšet, jak sklenice inely.
»Jen jim jdte nalít,« pravil Potužák, Polda

mluvil pravdu: pijou na mé útraty.«

Hostinský pozatásl hlavou.

»Nu, když vy porouíte, vyhovím jim, ale

je mi to divné — už odpustíte ... do smrti

bych byl nevil, že vy byste byl ve spolku

s touhle pakáží . . .«

•Také s nimi v žádném spolku nejsem,*

perušil ho Potužák, >ale nemám dnes asu,
abych vám to vyložil. Povím vám to jindy.

Ostatn, budu hledt, abych je pivedl do míry.

Myslím, že uposlechnou.*

•Tatíku,* ozval se Václav, »snad abychom
tam ani nevcházeli. Ti dva tam, víte, kteí byli

se mnou< — slovo »vzení« uvázlo mu v hrdle

— »o tchhle Karhounech mluvili . . . hanba
povídat, zhrozil jsem se . . .«

Potužák se zamyslil.

• Máš pravdu,* pravil po chvíli, -ty tam
necho, jdi za strýkem Krušným. .Ale já tam
vejdu, splácím dluh, chlape N

Hoch odešel a Potužák vstoupil do formanky.
Pateronásobný pustý ev jej uvítal.

»Nu? povídal jsem vám, že pijde!- chlubil

se Polda Karhoun, •tu ho máte! At žijete na
sto let, pantáto ! . . . ale, mordyje, jsme o suchu !

ta pijavice nám už nechce nalít !«

Pi tchto slovLch mával ve vzduchu prázd-

ným »tuplakem<>.

• Nalejte jim !« velel Potužák vcházejícímu
hostinskému; »každému po tupláku a mn
pineste sklenici. Pak mi udlejte úet! Po-

spíchám dom «

•Snad byste nám neutek' — to by tak bylo!«

vece Polda.

• Neuteku vám, Poldo, ale dlouho se pozdržet

nemohu. Pede vším vám dkuju, dobe to

dopadlo . . .«

• Chlapce vám pustili?*

• Pustili . . .«

•Pro jste nám ho nepived?*
•Nu — není mu do spolenosti, tomu roz-

umíte.' ei sem, ei tam. Pinesli pivo.

VSickni si zavdali s Potužákem, který si se

všemi pipil.

• Doufám, že jste taky nco sndli?* tázal

se Potužák.

•To si myslím,* odpovdl Honza Karhoun,
• ale tolik toho nebylo, kolik obnáší ta šunka
a to uzené, co mi ten chlap ukra. Potom
že je to bratr! Neád je to . . .«
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»Drž hubu, ty!< — následovala neomalená,
kousavá pezdívka. ».Sty se tuhle ped pan-
tátou ! co si o nás pomysli !«

•Ticet dva cerbuláty sndli, všecky, co
jsem jich tu ml,« pravil hostinský, strkaje

úet Potužákovi, a padesát housek . . .
Poldo,* Potužák se obrátil na tohoto,

»Poldo, dále nco na mé slovo ?«

•Todám, a jsem setsakramentský, že dám!«
odpovdl tento; »vy jste mužák, a, vite, já
vám pomoh' ! Já mu dal, tomu správci ! Jen

jim ukázat zuby, pánm ! to je má e ! Já se

nikoho nebojím! . . .«

-Dobe, Poldo, nebojte se! — ale na mé
slovo dáte, jste ekl . . .«

»Dám, mordyje, dám !« val Polda, »ale na
Krušnýho nedám, to je šmarhola. Škoda, že

tu není . . .«

>Nechte Krušného ten odešel dom . . .«

»Proto že má strachu deset mandel pede
mnou - taky ví pro, škoda, že je sedlák
— takovej š kudla! . ., ale na vás dám!«

Potužák mu podai ruku.
• Poldo, « pravil, >hlete, máte toho dr.es

dost. lovk, který vykonal tak dobrý skutek,

jako dnes ráno, se neopije pod obraz boží

!

I)áte-li na moje slovo, jako jste ekl, dopijete

ted a pjdete dom a druzí taky." Ne, že bych
vám nepál. Pánbh uchovej! — ale, jak jsem
pravil, dost budete mít Uposlechnete-li, dám
každému z vás po zlatém a zítra nebo kdy
se vám zlíbí, sejdete se tu nebo kdekoliv jinde

a zavdáte si ješt jednou. Co tomu íkáte?*
»Co tomu íkám ?« — Polda Karhoun udeil

pstí na stl, až sklenice a okna inely —
»že jste muž, jemuž se nikdo na svt nevy-
rovná, ani sám kníže pán ! 'l"o íkám a, a se

propadnu, není-li to pravda! — kamarádi!*
— obrátil se ke svým souruhm — »vite co?
— Pojme všichni jak jsme tu a vyprovome
tuhle pantátu až do Plástovic ! jemu ke cti

a sláv pjdeme, aby svt vidl, že vyhrál !«

Tato zamýšlená pocta se Potužákovi ovšem
málo zamlouvala; než, ím více odmítá', uvá-
dje, že cesta je daleká a že tak okázalými
a hlunými projevy by se mu neposloužilo,
tím úpornji Polda na svém stál, že vdnost
jej nutí, aby pi svém úmyslu trval, a jeho
kamarádi mu pizvukovali. Nezbývalo tedy
pantátovi, než-li posedti s nimi a vykati, že
úinky nov nalitých tuplák jim beztak zne-
možní provedení jich úmyslu. (Pokraování)

BOHUMIL BRODSKY:

Za obzorem.
(Pokraování.)

ždy jsi všeka erve-
ná, <odporoval umí-
nn. »Sklepníku, do-

neste té dám kávy,

ale velmi rychle.*

»Nebudu moci ve-

eet a víš, že chceme
veeet ped koncer-

tem," zlobila se umí-
nn.

»Nuže, poru si nco k jídlu. Za pl hodiny
musíme do hotelu, abychom upravili toaletu.

Pan Roubal pjde také na koncert?*
• Pijel jsem hlavn k vli koncertu a prosil

jsem pítele, který je na blízku P, aby mi
v as reservoval sedadlo. Nezapomnl jsi, pí-
teli?*

•Bez starosti, mám lístky v kapse. Do naší

ústední kanceláe poslali jich dva tucty. Ti
jsem pepustil panu radovi, dva ponechal pro
nás. Máme sedadla vedle sebe.*

>To jest výborné, budeme se dobe bavit*
zvolala paní Blažena rozjaen. »Už se toho

nemohu dokat. Takové výstavy by se mly
astji poádat, bylo by v kraji živji*

»fiekni mi. Blaženo, co t tolik ve výstav
rozehálo?*, ptal se rada s píchutí kousavo-
sti. »Kdybych se t otázal co jsi vidla, nevím,
co bys odpovdla.*

• Prosím t, snad jsem si mla pamatovat,

co kde leží a stoji? Nebudeš pece tvrdit, že

na takové venkovské výstav n.ijdeme nco
neobyejného.*

»Pak by bylo lip nejezdit na né,« odpovdl
mraziv klidn.*

»Kdo chce vidt pouze svtové divy, udlal
by ovšem lip, kdyby sem nejezdil,* ekla vy-

zývav. »Mn dostaí, když se nadýchám
trochu volnjšího vzduchu, když ladný celek

udlá na mne píjemný dojem. Líbí se mi to

zde a bezpochyby sem ješt jednou pijedu.*

»Do kterého okresu patí váš statek?*, ptal

se rada, odvraceje se od své švakrové a snaže
se nabýt úplného klidu Poznal, že by dalším

dráždním Blaženy, mohl ji dohnat k nemu
nepedloženému. Byla dle jeho názoru žena
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dobra, ale bez pevných zásad, naklonná po-

žitkáství a lehkomyslnosti. Neušlo mu, že
Roubal se tší její pozornosti, že jeho pozor-
nost ji uvedla v neklid. Nedivil se, patin sám
na Roubala s obdivem nad jeho mužným,
sliným zevnjškem. Ale cosi se mu na nm
nelíbilo. Nedovedl toho íci, nebyl si jist, ne-

klame-li se. ale ona nevolána, vrozená nechut,

která jím hýbala kdykoliv se ml setkat s kýmsi
nesympatickým, také nyní se ho zmocovala.
Lekl se o klid sester, které stežil z isté,

obtavé lásky, vživ se v jakýsi pocit otecké
náklonosti a sám sob dokazuje, že je jeho
povinností pede vším zlým je chrániti. Nadarmo
nebyla Blažena zneklidnna a pro Jaroslava,

která i za velikých veder neztrácela svou
bledost, dnes byla uhátá a zržovlá, také
si nedovedl dobe vysvtlit.

• Doliny leží v jižním cípu okresu B,« ekl
Roubal, pemáhaje se, aby odvrátil veškerou
pozornost od Jaroslavy, kterou dosud stíhal

pronikavým pohledem. Nevidla sice jeho po-
hledu, ale vycifujíc jej, byla rozpaitá a nev-
dla ím svj zmatek zakrýt

• Daleko od dráhy ?«

•Pšky pldruhé hodiny, povozem nco pes
pl hodiny.*

•Jezdíte tedy velmi rychle, « usmál se rada.

'>Naopak, šetím koní,* ekl mrzut. Snad
ho nechce suchý patron vyslýchat. Na to je

píliš zpozdilý. "Nemám rád zbyteného týrání.

Ale jsou-lí dobí kon, iní jím bh radost.

Ran správec je odborník, který vám dosvdí.
jaký rozdíl je v krvi a plemenech koní.«;

• Zajisté, náramný rozdíl, « dosvdoval sprá-

vec, horliv. Pil už druhou sklenici, stále se
kapesníkem otíral a vzdychal, jaké je to pro-

klaté, nesnesitelné horko. Kdyby se byl nesty-
dl, dal by si býval nosit po dvou sklenících

najednou. »Já ml ku píkladu ve dvoe pár
vybrakovaných panských koní, kteí byli na
všechny nohy chromí. Ale jak je koí zapáhl
do faetonu, rozešli se a bželi, až jsem musel
na koího kiet, aby je zdržoval. A temam ....

"Pro boha, pestate s komi," prosila Bla-

žena, spínajíc žertem ruky, a její pohled šel-

movsky utkvl na Roubaloví, jenž byl práv
zabrán do Jaroslavy i aby mohl udlat po-
rovnání, zamíil pohledem na Blaženu. Pohledy
jejich se tetkaly a paní notáova v rozpaky
sklopila oi. »Aspo vy pane Roubale, ml
byste se nás ujmout,* dodávala vesele. •Druzí
dva páni by s námi soucitu nemli.

«

•Ráíte mít pravdu, to není hovor pro dámy.
V kolik hodin zaíná koncert?*

»V jednu,* hlásil Vraštil.

>Pak si dovoluji upozornit, že je ti tvrti
na šest. Než zaplatíme a než se do naších
hotel dostaneme, uplyne skoro pl hodiny,
dámy musí vnovat chvilenku své toalet a

bude také dobe, když pijdeme do koncertní

místností dív, dokud nebude veliký nával.

Jest nepíjemno se tlait venkovským publikem,
které nedovede být k dámám zvláš pozorno.*

• Pojme tedy," zvolala Blažena. "Pan Rou-
bal nas vypro\-odí?-

• Dovolím si kousek cesty použít vaší vzácné
spolenosti, ale potom budu prosit za odpu-
štní Chci se také pevléknout, jsem celý

uprášený a spocený. Doufám, že se dámy po
koncertu ješt zdrží.*

»V tom rozhoduje švakr. Viktore, budeme
se moci potom zdržet ?«

• Nezapomínej, že musíme jet dv hodiny
povozem,* ekl rada kárav.

• Ale pane rado, to by bylo ukrutné hned
dámy odvádt," prosil Roubal srden. •Všechna
vybraná spolenost se po koncertu zdrží, slyšel

jsem, že místnosti jsou velmi píjemné a bude
potom koncertovat v restauraci vojenská ka-

pela. Noci jsou teplé a jízda povozem vám
neublíží.*

"Vždy já nic nenamítám,* ošíval se rada,

•jak rozhodnou dámy, tak se stane. Pinesu
jim rád ob ponocování. Myslím, abychom
o tom uvažovali až po koncertu.*

• Pak bude pozd. Sleno, rate také se pi-
mluvit," obrátil se k Jaroslav. »Vás pan rada
poslechne. Opravdu byste tolik chvátala dom ?*

Položil do svého hlasu tolik velosti, že

nový rumnec zaplanul na její tvái.

•Vždy švakr poká,* vzdychla namáhav
a zmaten se usmála.

• Když všichni dorážíte, nezbude nic jiného,*

pokril rada rameny a obrátil se ke sklepníku.

•Dkuji vám, sleno, za vyslyšení, « ekl
Roubal a políbí! ruku Jaroslavinu. Byla ješt
rozpaitjší a nevidla udiveného pohledu Bla-

ženina, která nechápala, za Roubal její ruku
líbal. Mohl pece vdti, že ona by také se

byla pimlouvala a že by její hlas u rady víc

zmohl, než sestin. Cítila se uraženou, nehn-
vala se však na Roubala, ale na sestru.

Vyšli z výstavní ohrady a zamíili ulicí

k hotelu.

•Na brzké shledání,* porouel se Roubal
uctiv. Rada mu podal chladn ruku a také

dámy mu ruce podávaly. Cítil velé stisknutí

Blaženino a opakoval je maliko, ale ruka
Jaroslavína byla studená. .Stiskl ji pevn. Po-

dívala se na zaleknuté a chvatn se obracela

k odchodu. Vraštil, mávaje stále ješt kapes-

níkem klusal vedle Roubala.

»Uf, to je horko, to aby lovk do studené
lázn skoil,* naíkal odfukuje namáhav,
a jeho tvá se rdla jako msíek. »A co
teprve pi koncertu ! Až se tam lidé nama-
kají ! Na mou vru, lip by bylo nkam do
zahradní restaurace zapadnout a pohovt si.«
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•To bys tomu dal. Dámy nás ekají a co

by si o nás pomyslily V Jen trp trochu. Po

koncertu si odpoineme. Já dnes neodjedu a ty

bys mohl také pokat do rána. Kdo vi, ne-

podíval-li bych se zítra s tebou na tvé sídlo ?«

>Jist? To by bylo znamenité, to udláme.
Máš pravdu, po koncertu si posedíme a až

vypravíme dámy, teprve jak náleží zasedneme.
Sem jsem se svezl s radou, te pro mne
mže pijet mj povoz. Dvr je nedaleko
msta a koí radv mi povoz pošle. Nejít na
koncert byla by ostuda. Je tu nkolik našich

úedník a ti by se mi smáli, kdybych nikde

nebyl. To jsem rád, že jsme se spolu setkali

a že se tak hezky pobavíme. Nu, jak se ti

líbí dámy? Udlal jsem dobe, že jsem ti

psal?«

»Jsem ti povden, zstanu tvým dlužníkem.

Dámy jsou opravdu velmi milé a taktní «

»To jsem rád, velice rád. Vidíš, sám jsem
si jich dív tak dobe nevšiml, jako dnes. Ta
paní notáova je k líbání. Odpus, že to tak

oteven povídám, ale kdybych našel jí po-

dobnou, kdo ví, nezméníl-li bych svj úmysl
a nerozepjal-li bych své plachty, abych pod-

nikl pou za svou vyvolenou,*

»Je hezká a velmi píjemná, ale bohužel!

ta hloupá podmínka. « Zarazil se. Ne, tak daleko
nesmí jeho dvrnost jíti. Vraštil by mohl po
nkolika sklenicích vyžvatlat nkde v ho-

spod vše.

»Jaká podmínka?" ptal se správec zvdav.
>Ona ti kladla njakou podmínku?*
»Ach ne, to je moje soukromá záležitost.

Moje matinka mi stále klade na srdce, abych
pi své ženitb pamatoval, že má strach ped
vdovami a matince bych pece rád vyhovl.*

»To je nco jmého, akoliv jsem pesvden.
že kdyby paní nntáovou tvá paní matka
jednou vidla, byla by ji unesena. Ostatn
pro tebe není zle. Beztoho na satek ne-

chvátáš a mžeš o té vci doma ješt poho
voit. Budeš-li trvat na svém rozhodnutí, je

tu slena Slávka. Ta má také své pvaby.*
»Možná, že vtší, než její sestra. Je to

zajímavá hlava a povaha. Na první pohled
nezdá se být slinou, ale pi bedlivjším po-

hledu ukáže se jemnost jejích tah a její

skvostná ple. A pak, jak ušlechtilou má
povahu, co se skrývá v jejím záhadném nitru!*

Vraštil podíval se na pítele se strany a oka-

mžik nevil jeho zahoování. Ale nadje na
posezení po koncert, radost, že mže tako-

vému vynikajícímu píteli prospti, vše to

psobilo mu potšení. Souhlasil se vším, co

Roubal ekl. Sám ovšem žádných velkých
píprav ke koncertu nedlal. Nepevlékal se,

trochu si vlasy piesal a už letl sklepník pro

pivo. Když asi po pl hodin vyšel Roubal ze

svého pokoje v dstojnické uniform, spráskl

v obdivu ruce.

• Která ženská mohla by ti odporovat, ne-

vím," povídal níibožn, potásaje hlavou. »Nu,

ty budeš mít dnes obdivovatelek.*

• Nestojím o n,« ek! Roubal jaksi s vysoká.

»Bu tak laskav a prokaž mi ješt jednu

službiku. Máme ísla zárove s dámami. Byl

bych ti velmi vden, kdybys to njak tak

zaídil, aby pi koncertu sedl rada na jednom
konci a já na druhém. Ty se posa mezi

ob dámy a bav paní notáovu. Vím, jaký máš
humor a jak dovedeš, chceš-li, upoutat. Nuže,

mohu se spolehnout?*

»Jak se mžeš ptát!,* volal nadšen. »To
víš, že mi naprosto mžeš dvovat a na

mne se spolehnout. Paní notáova t nebude
vyrušovat, ukážu, že jsem na venkov ne-

sesprostail a že dovedu být galantním. Skoro

se te stydím, že jsem sebou nevzal ješt

jeden oblek, abych byl se mohl pevleknout."

»To nevadí, tob pece nezáleží na nikom

a dámy t znají. Nesmíme se zdržovat, aby-

chom byli dív na míst než druzí. Pojme
tedy.*

Venku byl ješt jasný den, po ulicích bylo

živo a smrem ke koncertní síni hrnuli se

návštvníci ze všech stran. Vysoká, mohutná
postava Roubalova v piléhající uniform pou-

tala pozornost obecenstva a zvláš krásné

pohlaví prohlíželo si zvdav statného cizího

dstojníka. Vraštil všecek oživen a pln dobrého

humoru klusal vedle nho, horliv hovoil,

rukama šermoval a byl ve výborné nálad.

Roubal musel se bezdky smát jeho nápadm
a teprve v pedsíni ho upozornil, že nesmí

tolik kiet.
Dámy ješt nepišly. Roubal s Vraštílem

vyhlédnuvše adu sedadel, ekali na píchod
dam. Vraštil byl nepokojný a stále si echral

vlasy, jakoby chtl nervy k vtší innosti po-

dráždit. Roubal byl zevn klidný. Postaviv se

zády k pódiu, prohlížel si se vznešenou lho-

stejností, odkoukanou od inných dstojník,
publikum, hluící a plnící sedadla i galerii.

Neušlo mu, že je pedmtem pozorování,

mnohý žádostivý, ohnivý pohled zachytil,

maliko ho optoval, ale zas klidn tkal

zrakem dál po prostorném sálu. (Pokraování.)
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MSTSKÉ DIVADLO NA KRÁL.

VINOHRADECH.

Wsiinohradšt) letos dobudují trvalj' pomník um-
w leckých svých snah: mstské divadlo.

Pes zimu dokonají se rzné instalace — píštího

léta odevzdají honosný dm na nejživjším svém
námstí veejnosti.

Nastává otázka, kdo bude podnikatelem her v tomto

divadle. Bude to pouhá expositura Národ, divadla

i samostatný umlecký stan ?

Spisovatelstvo proneslo o tomto divadle, jež

v Praze asi pro celou generaci bude po Národ,

divadle nejdstojnjším domovem dramatických umn,
již dávno svj soud. Když na poátku let deva-

desátých jednalo se se zápalem o »druhém eském
divadle* — neprávem takto zvaném, nebo druhým
eským divadlem pražským ve všech kronikách jest

a zstane Svandovo divadlo na Smíchov — tu

E. Václavek : Z pražských prospekt.

obrácen zetel pedevším na Král. Vinohrady. Teh-

dejší starosta msta, s moderním chvatem o primát

po Praze zápasícího, p. Fr i edl ;i n d e r, tak byl

zaujat touto myšlénkou, že se v kruzích literárních

a divadelních mluvilo o vinohradském divadle jak

o vci již nepochybné. Ale smrt p. Friedlánderova

pekazila vše. Za nkolik let na to dala se njaká
vyjednávání o stavbu divadla s podnikatelem panem
Bílkem, s p. p. Burešem a Víškem — stále

to byly Král. Vinohrady, kde se nové divadlo e-
kalo.

Roku 1897— 8 byla otázka tak živ petásána,
že anketami, novináskými diskusemi, schzemi spi-

sovatel a herc dosplo se k pesvdení vtšiny,

že divadlo nové musí býti samostatné. Již se

ani nedebatovalo píliš, kde bude státi, kdo je zbu-

duje — to se pokládalo za tak jasnou vc, že

vznikne, že se již jen horovalo pro jeho neodvis-

lost.

Valná hromada Máje 7. ledna 1899 schválila

jednomysln zprávu podanou výborem (pedsedou
byl Ignát Herrmann, jednatelem Jaroslav
Kjvapil), že nové divadlo má býti samostatné
a inoherní. Ve zpráv té se dí

:

»Poteba druhého eského divadla v Praze —
dle našeho mínní divadla inoherního a docela

samostatného — je zajisté životní otázkou eských
dramatik i eského dramatického umní vbec.
Není tuto pokdy, abychom opakovali všechny svoje

dvody ; stalo se to již aslji, rzným zpsobem
a za souhlasu veejnosti.*

V téže schzi se konstatuje, že »zástupci Máje,

Jaroslav Kvapil a Václav Stech, ve dvou
anketách, svolaných Družstvem Národ, divadla z jara

1 898 výslovn proiilásili, že neuznávají kompetence

tch anket pro rozhodování o budoucnosti nového

divadla, ale v nezávazné debat zárove vyslovili,

že trvají na požadavku samostatného di-

vadla inoherního.*
Ponvadž roku 1898 již se debatovalo v mstské

rad pražské o tom, za jakých podmínek se má
státi darování pozemku na druhé eské divadlo a

dva lenové mstské rady vyjádili se proti samo-

statnosti projektovaného divadla, vydal správ, výbor
Máje (pedsedou byl I gn át Herrmann a jednate-

lem Jaroslav Kvapil) veejné prohlášení, v nmž
sedí: »Dvapánové, kteí zasedají nejen
v mstské rad pražské, ale i ve správ
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Národ, divadla, ozvali se proti novému
podnikuzpsobem.jcnžsvdinanejvýše
o tom, že by správa Národ, divadla nerada
ztratila svj monopol na eské divadel-
nictví — aposud výhradného toho práva
ne d o vedla u ži t i v ž dy naprospch umle-
cký a národní — a že zuby nehty hodlá se

vzpírat každému novému divadelnímu
podniku pražskému, jenž by nebyl pou-
hou souástkou a tedy zasejen doménou
nynjší správy divadelní.*

Ostré prohlášeni koní výzvou : »Mluvíme jakožto

zástupci výboru, poctného dvrou spolku, jenž

je stediskem skoro všeho eského spisovatelstva

;

mluvíme jakožto zástupci všech dramatických spi-

sovatel eských, kteh bezmála do jednoho svili

Máji správu svého duševního majetku, a tím i péi
o další zdar a rozkvt eského umní divadelního —
výstražným hlasem voláme k celé eské veejnosti

a doufáme, že národni i kulturní poteby prcce jen

zvítzí nad nkolika prospchy strannickými neb

osobními. Kéž je toto prohlášení i smrodajným
pokynem pro ty, kdož jsou s to, aby žádoucí éra

druhého, samostatného eského divadla ino-
herního se stala skutkem.

«

Roku 1899 svolali eští literáti a divadelníci

veejnou schzi do Konviktu. Provoláni »Druhé
eské divadlo budiž samostatné!« pode-

psali: G. Schmoranz, I. Herrmann, J. Kva-
pil, J. Hlava, dr. L. Klumpar, V. Stech,
K. Šípek, B. Kamínský, R. Jahn, V. Rošt-
lapil a j. Resoluce byla obecenstvem Konvikt

pepliíujícím pijata s jásotem, když otázka

samostatno sti referáty pp. G. S c h m o-

r a n z e, dra. Klumpar a, J. Kvapila a V.

Stech a projednána se všech stran. Památné

schzi pedsedal dr. K. Píp pich.

Dnes stojíme ped rozhodnutím. Ve správ
Národ, divadla zasedají divnou shodou okol-

nosti pánové, kteí byli nejrozhodnjšími ob-

hájci samostatnosti píští nové velké

scény pražské — jsme pesvdeni, že uvítají

tedy rádi zdravou umleckou konkurenci samo-
statného divadla.

Snad nikdy by monopol neml tak zlé

následky jako v dob dnešní, kdy k vše-

obecnému pekvapení bylo Národ, divadlo letos

sveno týmž osobám, jimž se inily literár-

ními kruhy tak závažné výtky — výtky,

k nimž se památným dopisem ze dne 3. dubna

t. r. správcové Národ, divadla zemskému vý-

boru nepokryt piznali.

Malá úzká družina spoleenská, jíž Národ,

divadlo sveno, tsn spojená s malou úzkou

skupinou literární, vzbuzuje v kruzích literár-

ních a umleckých tak vážné obavy do bu-

doucna, že jedin v nové dstojné samostatné

scén pražské spatuje záchranu autorské svo-

body. Krátkých nkolik úad o situaci dub-

novým rozhodnutím zem. výboru vyvolaných,

JUDr. Karel Mattuš.

zpsobilo, že jednohlasným votem sdružily

se v tchto dnech ti elné korporace literární,

které až dosud nemly nic spoleného!: Lie-

E. Václavek ; Z pražskýcli prospekt.
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rární odbor Umlecké besedy, Kruh e-
ských spisovatel a Spolek Máj.

Tyto korporace sousteující spisovatclstvo nej-

ríjznjšího 1 i tcrá rn i ho kréda, pedstupují s na-

léhavou žádostí ped mstskou radu Král Vino-

hrad, aby nové divadlo nebylo spojováno s Národ,

divadlem, nýbrž aby bylo ústavem samostatným.
Nalezne-li tato tužba vyslovená jménem spiso-

vatelstva pro svobodu umní a umleckého pe-
svdení, ohlasu na radnici vinohradské, pak dají

správcové msta k radosti celého národa utšen
vzkvétajícího, nejkrásnjší vínek budov s takovou
láskou zízené.

Budou míti vlastní neodvislý dm eského umní,
které umleckou konkurenci získá nejenom na Král.

Vinohradech, ale i v samém Národ, divadle a v celé

íši eské dramaturgie.

Ale nejenom spisovatelé ekají s napjetím, jak

rozhodnou na radnici vinohradské, také eské he-

rectvo netrpliv naléhá, aby v samostatném
divadle Král. Vinohrad pibylo jim dstojné kol-

bišt umlecké. I oni trpí monopolem, který je vždy
morem umlecké snahy — u nás však v divadel-

ních vcech až nesnesiteln trapným.

Národohospodásky znamená samostatnost nového
divadla i pro Král. Vinohrady znaný finanní

úspch, nebof nejmén padesát rodin pibude na

Král. Vinohrady, nebude-li divadlo jen odbokou
zemské scény.

Mstské divadlo na Král. Vinohradech stane se

pro eskou literaturu a eské umni práv tak

blahodárn psobícím ústavem, jakým se stal ve

Vídni vedle Burgtheatru, strnulostí již již zmírají-

cího, nový Volkstheater. V Berlín vedle králov-

ského Schauspielhausu vzniklá divadla zpsobila
památný pevrat umlecké reprodukce divadelní,

která v dalším svém rozvoji a pimým vlivem na

tvorbu literární nabyla významu epochálního.

eské spisovatelstvo, herectvo a kruhy umlecké
pohlížejí na radnici vinohradskou dnes plni netrp-

livosti. Slovem muž zde rozhodujících mže vznik-

nouti nové dstojné ohnisko umlecké — kolem
nho vznikne svérázný spoleenský život — divadlo

bude míti svou vlastní originelní barvu — neod-

vislost podnítí samostatnost tvorby, konkurenní
jeho vznty pinesou jen požehnání literatue a

umní — ve stedu Král. Vinohrad vyroste tu

ústav, jehož význam za rozumné správy sahati

bude daleko za obvod msta, a jeho jméno bude
pro vždy spojeno s nejpopulárnjším umním, které

nejvýraznji mluví k srdcím lidským. Krásné snahy
Král. Vinohrad, v nichž samostatné ešení úkol
komunálních pinesly tolik štstí obanstvu i obci,

budou jen korunovaný samostatným diva-
dlem.

Kolem domu toho vznikne svérázný život spole-

enský, zde uplatní se nejlépe ušlechtilý místní

patriotismus širokých vrstev. Divadlo samostatné,

neodvislé, ke kterému dnes pohlíží tolik spisovatel,

herc, umlc, divadelních odborník jako k záruce

literární a umlecké svobody, za krátko v eském
život zazáí svým vlastním svtlem, na které budou
moci Vinohradští ukázati jako na pýchu své šastné

samosprávy.

Nemusíme býti proroky, nemusíme ukazovati na

vzdálenou Víde, Paíž, Berlin — aby prozíraví

lidé pochopili, že vysloveni se pro samostatnost

znamená dnes velevýznamné rozhodnutí o plném

rozvití eského divadelnictví. Druhá velká dstojná
scéna v Praze znamená napjetí všech sil nejenom

v ní samé, ale i v Národním divadle. Z tohoto

estného soupeení mže vzejiti jen svrchovaný

prospch eského umni.
Král. Vinohrady naši veejnost tolikráte energi-

ckým inem uvedly v radostný úžas, že není mnoho
víry v svt umleckém, že by otázku svého krás-

ného divadla chtly rozešiti pouhým pilenním
k zemské scén.

Ztlumoili jsme, co soudí kruhy umlecké —
i výroky a vývody dnešních správc Národního

divadla pro vnou pamt zachované jsme pipomnli
—

• slovo mají nyní Královské Vinohrady. Si,

íZirrsr^mazivDTA
-^ Svatojanské dny v Praze

nebývají využitkovány tak, jak by

zasluhovaly. Staletým zvykem puzen je eský národ

v tchto dnech jarních radosti do Prahy, ale stále

ješt není této velké pouti použito k okázalému

potšujícímu styku venkova s Prahou. Nebýti vý-

stavišt, kterým výroní trh lllstedni Hospodáské
Spoleností tolik získal, nebylo by po návštv
chrám skoro cíle pro bloudní osmahlých strýk
a spokojenýcli tetiek, jimž modernisující se Praha

ukazuje každoron o njaký pokrok více.

Co se o tomto nevyužití svatojanských dn na-

psal Neruda, jemuž bylo ped ticeti lety dko-
vati za krásný pokus výroních akademií ve pro-

spch žurnalistického spolku. Pamtníci první

akademie, pi které deklamoval »Jaroslava< z ru-

kopisu Kralodvorského Seifert v úboru mythického

barda ped skupinami komponovanými F. Kolá-
rem, dosvdi, že to byl pokus na tehdejší dobu

neobyejn zdárný. Úspch tohoto podniku byl

v každém ohledu znamenitý. »Nové eské divadlo*

za Žitnou branou bylo peplnno nejuspokojenjším

obecenstvem.

SM
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Ale do následujících akademií — Nerudova
churavost také asi leccos zavinila — poala se

vkrádati jakási mdloba. Nenašlo se vždy nco
náležit psobivého, nebyl vzbuzen pravý zájem, a

již tu byl nepítel nejnebezpenjší: deficit, který

zabijí rychle a jist.

Letos se stal pokus o velkou besedu, k níž

zval odbor Osvtového svazu do prostor divadla

Varieté Pi všem respektu k programu nepokládáme

pouhou pveckou a deklamani besedu za onen

zlatý heb svatojanských dn, kterým bychom tak

rádi pekvapili všechny milé hosty, kteí se o sv.

Jan sjedou do kotliny mezi Libušinými sedmi

pahorky. Náš umlecký svt má se toho dne vy-

znamenati ním duchapln, grandiosn aranžovaným.

Snad najmouti celý Žofin, dekorovati jej origineln,

uspoádati v nm slavnost prostou všeho ochotného

milosrdenství, s novinkami komposiními pedvésti

nejlepší umlce, vtipnou revualní scénou rozveseliti

diváky, uspoádati njakou retrospektivu historickou

živými obrazy, výjevy, dramatickými drobnostmi.

Slavnost prostou pohlednicových, výstupových,

buffetových, tombolových a jiných banálností, bez

urážlivých útok na kapsu hosta, který po za-

placení vstupného chce klidn se bavit.

Již svatojanský pedveer, na jehož ohostroj

tší se tisícové, zasluhoval by více pozornosti n-
jakých povolaných korporací. Poslati na vodu n-
kolik peplnných pramic, jichž veslai nevdí kudy
kam, ovsit je lacinými lampióny, zaplatit rakety a

trochu bengálu, k tomu staí nkolik raagistrát-

ských pokyn. Ale zpsobiti rej lodiek, ilý ruch

na hladin eky, rozveselit zpvem a trochou

píhodné hudby tento pražský veer, o nmž
se sám Góthe nadšen rozepl, to pece by byl

úkol dstojný njakého svazu našich veslaských,

sportovních, pveckých a tlocviných korporací.

Také vnjšek ulic ml by v tchto dnech ná-

rodní pouti míti slavnostní ráz. Nemyslíme na

žerd s prapory — ale napadá nám, že by v m-
síci máji mly louky a zahrady poslat své pozdravy

nad vchody dom, k výzdobám výkladních skíni,

povoz, vagón uliních drah. Ped lety nebylo

domu v Praze bez lípových ratolestí — dnes se

spustí plechové žaluzie a ulice jsou jako osleplé.

Pro by nemla se tu na nás smát zele, planout

kvty — vždy sem pichází tolik tisíc eských
lidí, kterým Praha posílá své zboží, nabídky a

povely k národním daním, pro bychom vbec jed-

nou nemli na nkolik hodin zakrýti kvtinami a

fábory své staré smutky a vrásky, které nám ryji

do ela politické klamy, osobní spory, veejný roz-

lad a spoleenská závist s nenávistí . . . ?

— JUDr. Karel Mattuš dovršil sedmdesátý rok.

Ur. Mattuš stál po dlouhou adu let po boku dra

Riegra, proživ s ním léta úspchv i náhlých

obrat pízn lidové. Bylo mnoho spoleného v po-

vahách tchto pedák. Naplnili léta plodnou prací,

a kdyby se jejich innost posuzovala sebe zakale-

njším okem, o tom dnes není sporu, že to byli

muži záivé nezištnosti. A proto bylo o Mattušovi

zcela správn do encyklopedie Ottovy zaznamenáno ;

"Nedbaje nikdy prospchv osobních, nevyhledávaje

pízn vysokých kruh a neshánje se po popu-

larit hájil a hájí vždy a všude toliko zásady,

o jichž správnosti a prospšnosti pro eský národ

jest pesvden. <

Ve svém rodném kraji (nar. se v Mnichov Hra-

dišti) proslavil se prozíravou a cíle vdomou inností

v otázkách hospodáských a školských. Když pak

zvolen byl do sbor zákonodárných, získal jména
jako eník dmyslný a obratný. Na rad íšské

i na snme království eského byl dr. Mattuš po

adu let generálním zpravodajem o rozpotu. Na
íšské rad psobil až do roku 1890, kdy jmenován

byl vrchním editelem Zemské banky království

eského. Ur. Mattuš kladl k institutu tomu, o jehož

prosperit se pochybovalo, základy, a jeho zásluhou

piveden ústav na výši, jež národ ve finanním
svt dstojn representuje.

Dr. Mattuš byl také literárn inným. Jako stu-

dent pokoušel se i na poli krásné literatury, redi-

goval »Boleslavana« v letech šedesátých, jenž vy-

šinul se v té dob na první krajinský list, r. 1867

vydal u Zvikla »Historické právo a národnost*

a >Nkolik myšlenek o eském státu< r. 1870.

Jako manuskript vydal r. 1890 u Rivnáe »Rei
snmovní*, které v letech 1878— 1892 promluvil.

Pejeme Dru Mattušovi, aby dokal se mnohých
ješt rok v a vydatn na šastném vyízení nej-

palivjších našich otázek spolupsobil. K.

— Obchodní povolání. V informaní publikaci

prof. Holmana a Získala, nazvavé 'Prázdniny 1906<

doítáme se zajímavých pokyn naši studující
mládeži i jejich rodim ve píin povo-

lání, z nichž nkteré vybíráme pro jejich praktickou

dležitost. Spisovatelé poukazují k tomu, že na

celém našem venkov je rozšíen názor, že jen

knz, advokát a úadník jsou pány, kdežto každé

jiné zamstnání jest mén cenné.

A tento názor •— dovozuje se v pojednání —
má v záptí nemalé zlo. Rodie velmi mno-

hých našich student pracují do úpadu, jen aby

ze syna byl »pán« dle jejich pojmu. Obtují vše

na jeho vystudování, zmenší podíly svým ostatním

dtem — a výsledek ?

Dosáhl-li syn vytouženého cíle, pozná brzy, emu
se íká rozprchlé illuse. Neznal-li jiného po dobu

studií le odíkání, vidí nyní, jsa u cíle svých

snah, že mu jeho zamstnání dá sotva tolik píjm,
aby žil •pimen stavu* — neku-li, aby pod-

poroval rodie. Jsa chd, uhajuje si tžko svou

samostatnost a své pesvdeni, vždy mu hrozí

ztráta úadnického místa, ztráta klient, nebude-li

mnit svou politiku dle okamžitých nálad davu.

"^A tak se daí vtšin tch, kteí cíle dospli.

Dejte nám však statistiku onch, kteí
vysíleni kondicemi a nedostatkem ádné

591



ÍSLO 37. M ÁJ RONÍK IV.

výživy klesli ped cílem nebo odnesli
si zárodek nemoci do vyvolené kariéry!

Kdo odbyl maturitu, marn se dotazuje, kterému

povoláni by se ml vnovati, aby mu ve píin
materielni nejdíve poskytlo zabezpeení. Vše jest

peplnno, postupy bídné, ba i na místo u pošty

nebo u dráhy abys ekal rok nebo dva, a li je

vbec dostaneš, nemaje protekce. Vše je pepl-

nno. Statistika uveejuje výsledky obilních žní

v echách a na Morav. Jsou to slušná ísla.

.\ v jakých rukou jest obchod obilní v echách a na

Morav? Prohlédnte svou garderobu : kdo vyrobil

knotliky, presky, nit, kdo vyrobil podšívky? Sá-

hnte do kapsy. Kdo vyrobil jehly, špendlíky,

sirky? A nejen kdo vci vyrobil, ale kdo obcho-

duje jimi ve velkém ? Spoítejte vci v domácnosti

a urete, které jsou eského pvodu, ale zejména

(byf i na vci pracovaly eské mozoly), kdo shrábl

jich výrobou nebo prodejem hlavní zisk?

Podivná vc: všecka zamstnání jsou peplnna
ale všechen stední obchod a velkoobchod, skoro

všechna výroba ve velkém: látek dámských, prádla,

vcí galanterních a jiných a jiných jest v ru-
kou cizích, nám nepátelských.

Pole innosti obchodní jest nejrozsáhlejší, pon-
vadž obepíná celý svt, a jest na nm místo pro

všechny hodnosti, jaké lze si jen pedstaviti : mže
zstati obihodním sluhou, kdo chce, mže se státi

pánem, jehož poslouchají tisíce poddaných a u nliož

si králové vypjují.

asto si zoufáme, že svtem vládne všemocná

protekce, odstrkující lidi nadané, ale opuštné.

Bohudík, v obchod, v tom zamstnání, na njž
se mnozí dívaji s patra, zachoval se postup
spravedlivý. Tam jest protekcí tvoji poctivost,

práce a vloha.

Pro jest u nás tak málo chuti vnovati se ob-

chodu? Snad proto, že toto povoláni vyžaduje lidi

pevných zásad, tuhj^ch nerv, neustálé práce a

vlastni hlavy.

Jest u nás mnoho náklonnosti k živoení —
ale málo lásky k plnému životu. 5.

— Athénské noviny pinášely za pobytu eské
výpravy sportovn-tlocviné v Athénách rzné
zprávy o eších a eské zemi. Asi nejobsažnjší

z nich je lánek listu »Akropolis« ze dne 28. dubna

(11. kvtna) nadepsaný // yvuvaanxi] xui t«

anoQX ev Botjuia a jednající o tlocviku a sportu

v echách.
Popisuje pedevším snahy Fugnerovy a Miroslava

Tyrše o pstní a zvelebení tlocviku a poukazuje

na význam Sokolstva u nás, srovnávaje jeho slety

s eckými olympiádami, pi emž uvádí zásluhy

dra J. Scheinera a dra J. Podlipného o Sokolstvo,

a upozoruje na slet r. 1907. Náležitého ocenni

nalézají práce Josefa Klenky, pak asopisy tlocviné

»Sokol«, 'Sportovní Svt«, 'Sport a Hryt. Zvláštní

odstavec vnován rozvoji sportu v echách, pi emž
uvedeny zejména elné sportovní kluby eské. Také

o eském výboru pro hry olympické uinna zminka,

o jeho úastenství pi hrách paížských a citován

i spis dr. J. Gutha »Hry Olympické*.

Pes nkterá nedopatení drobnjšího rázu zdá

se býti pisatel dobe informován o tlocviku v e-
chách a je dojista zásluhou eské výpravy, že

o Ceších aspo po této stránce byla zminka ui-

nna v listech eckých. Doufejme, že veejnost ecká

zane se zajímati také o jiné vci eské. K.

^ Z pražských prospekt E. Václavkových

pinášíme dnes další ukázky, svdící, jaká verva

je v perokresbách tohoto mladého umlce.

— Pomry bytové. Dle výpot dra J. Tru-
hláe platilo se za jednu obyvatelnou místnost

nájemného (poítáno v korunách) :

r. 1800 r. 1900

v Praze 173-60 197-60

v Karlin 150 20 176-50

na Kr. Vinohradech 147-70 169-20

na Smíchov 12810 132-SO

v Žižkové 117-— 11230
v Píbrami 116 90 100-70

v Chomutov 85-— 94-40

v Lounech 69-80 82-60

v Chrudimi 64 80 71-50

v Kolín 58-,50 72-50

Malý vzrst nájemného na Smíchov vysvtluje

se náhle viniklým stavebním ruchem, klesnutí

v Žižkov též se odvoduje znaným pibýváním

dom zejména na periferii, dále nepíznivým spo-

jením s- Prahou, zvlášt ve východní ásti msta a j.

V Píbrami pibylo 131 dom, ale pibylo jen

100 obyvatel.
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Morituri Te salutant

Z mlh fjord, jejich závitk a taj
Jsi pravdy slunce vyšel hledati.

Tak ve posvátné mága závrati

jsi stanul nad hlubinou mrtvých ráj,

kde s Gyntem Brand se musi potkati.

Muž rozumu, muž bujné obraznosti .

Tvé jakby ob duše, básníku

!

Co mezi nimi? Lidský prach a kosti,

bez kidel duše. sklány do všednosti

s démon skeky v not slaviku.

O zadivat se ke dnu duše lidské

!

To Medusy tvá, studna kvílení,

to propast hysterie, šíleni,

to desillusí hnízdo apatické ....
zít, — cítit, íci, — pak se zkamení.

Tj's proved to. Tvé dílo mluví za T
Z mlh fjord nesouc pravdu s krásou v jih.

Spi! Vtší nezdím' král ve šarlat!

Spi v zhrdy Své i sily majestáte ! . . .

Lež, klam a sobectví, stud falešný, zlý pych
jak feny spráskány se svijí v blát
u nohou Tvých

!

Slovanský postup.*^
Anketa »Máje«.

(Pokraování.)

Pan JUDr. Josef Herold, advokát, íšský a zemský poslanec, pedseda Národní rady v Praze

:

Otázka slovanská vbec a otázka spole-
ného postupu Slovan rakouských zvlášt, jest

problémem neobyejn tžkým. Není pochyb-
nosti, že váha a význam Slovanstva mezi ná-

rody kulturními trpí rozdrobenosti jeho

národní a politickou. Tato rozdrobenost jest

však výsledkem tisíciletého vývoje.

Každý národ slovanský vyvíjel se samostatn
a neodvisle od ostatních národ slovanských

a slabost jednotlivých národ slovanských

*) Kdo o položených tu otázkách peje si ješt slovo, raiž nám píspvek svj zaslati, ježto Anketu Máje

hodláme ukoniti. Red.
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vysvtluje, že vývoj ten stal se spíše odvislým
od národ neslovanských, v jich sousedství
se nalézajících Nebylo, až na nepatrné výjimky,
vztah ani politických, ani kulturných, ani

hospodáských mezi jednotlivými národy slo-

vanskými. Posunutj' na západ a jih, slabší

kmeny slovanské od prvopoátku spojovali se

s mocnými sousedy, nech to již byli Nmci,
Vlaši, nebo pozdji i národové orientální. Tírh

vysvtluje se, že poteby každého národa
slovanského a tedy i Slovan rakouských
jsou jiné a že prostedky k dosažení lepších

podmínek národního života rovnž pro každý
národ musí jinak býti volenj'.

Reálný politik musí poítati s faktem, že je

známkou povahy slovanské, tvoiti zvláštní

individuality národní a politické . . .

Pekážky, které v osobitosti každého národa
a v jeho pomrech spoívají, mže pemoci
jenom silná idea, zpsobilá pekonati obtíže

praktického života denního a slouiti národy
ke spolenému cíli.

Ideou takovou ovšem jest myšlenka slo-

vanská, vdomi spojitosti národní, vdomí
spolených z^á j m .
My u nás v echách vždy byli jsme pí-

vrženci této velké idey. Buditelé naši zformu-
lovali ji jakožto ideu vzájemnosti.

Pro první poátek tato ^vzájemnost* mohla
snad staiti. Myšlenka vzájemnosti znamenala,
že národové slovanští mají poznávati sebe,

že mají znáti své tužby a pání, svoji duševní
práci, svj pvod a tudíž svoje píslušenství
k veliké slovanské rodin.
V nynjší dob však tato formule už n e s t a-

uje. Myšlenka slovanská pro Slovany rakou-

sko-uherské, má-li býti dosti silnou, aby je

slouila ke spolenému postupu, musí míti

pevný reálný podklad.
Žijeme v dob, kde pouhé ideály jsou jenom

ástenou pružinou lidského konání. Zájem
silnjší, zájem praktický na spoleném
postupu jedin jest s to pekonati pekážky
nakupené.

Pro Slovanstvo habsburské monarchie lze

takový silný zájem shledati v tom, aby Slo-
vané v íši, jejíhož obyvatelstva tvoí vtšinu,
dosáhli politické moci. 'i

.Slovanstvo rakouské dnes pro svou r o z d r o-

benost politické moci dosáhnouti nemže.
') Tíeba-li tu teprv co hledati? Není-lii vrcholným

úkolem každého národa jako kulturného organismu, aby
sám spravoval své záležitosti? A protože k tomu je

nutná politická moc, tedy úkolem národni politiky,
aby té moci bylo dosaženo? A protože ze slovanských
národ v iiši žádný dosud nedospl toho úkolu vrchol-

ného, neni-li ten velký životný úkol spolený všem?
A nekáže-li pi^irozený pud sebezáchovám', kde úkoly
životné jsou spolený, a vlastni sila nedostauje —
uzavírati spolek sil? Mže-li národní politika kterého-
koliv ze slovanských národ v íši sledovati jiné cíle?

Hed.

Každý zápasí pro sebe dle svých pomr, bez
ohledu, zdali zápas jeho nalézá se v souhlasu
a souladu s politickým bojem jiného národa
slovanského. Dosažení politické nadvlády Slo-

van rakousko-uherských v habsburské monar-
chii mohlo by býti z praktických podklad
silné slovanské myšlenky. Snaha musila by
opena býti vdomím, že politická moc Slo-

vanstva založí a upevní i osvtovou i ho-

spodáskou bytost slovanských národ.
Zatím však politické sluování Slovan ra-

kouských vždy bude jen nahodilé, nebude
tvoiti trvalý program politický, -) dokud
kulturní a hospodáská vzájemnost znanou
mrou nepronikne národy slovanské a

nestane se jim nezbytnou potebou den-

ního praktického života.

Budou- li národové slovanští v habsburské
monarchii proniknuti pesvdením, ^; že spo-

lená innost politická pro n znamená spo-

lený úspch kulturný a hospodáský, budou
pímo nuceni ke spolenému politickému

postupu.

Zápasníci') pro myšlenku slovanskou musí
tudíž po náhledu mém opustiti pole theo-
retického nadšení a snažiti se, aby
myšlence dali reelný podklad, a k tomu
úelu práce slovanská, a jednotná, rozd-
leiia by mla býti ve ti smry.
Úkol literát, spisovatel a umlc:
vzájemná innost na poli osvtovém: na-

vzájem obeznamovat se s vymoženostmi ná-

rodního ducha, spolené výstavy umle-
cké, spolené konference vdecké, spolené
o rg a n i s a c e, jež by uplatovaly a rozšiovaly
slovanskou práci duševní.

Ve vcech národohospodáských:
styky obchodní a prmyslové založené na

vzájemném poznání poteb a výhod pro

každý národ slovanský; dsledné provádní
vzájemného hospodáského upoutání
na sebe.

Odporuovalo by se, zíditi ústední
hospodáskou organisaci. Mla by
v patrnosti poteby penžnictví, obchodu a

prmyslu i práce hospodáské, styky ekono-
mické mezi národy slovanskými, a mla by
péi, aby síly národní byly využitkovány ve

prospch jejich a tylo zabránno
využitkovati jich hospodáskou pevahou
národ neslovanských.

-) Rozumj: program stran parlamentních. Red,

') Národ jako mnohotná bytost nikdy není pro-

niknut uritým >pcsvdeníni«. Jako živý organ ism
žije dlbou práce. .Aby o své poteb uvažoval, o svém
prospchu myslel, aby politisoval jako celek, nemá
jiné možnosti, než pidliti tu funkci uritému — orgánu.

A dosud-li takového orgánu není a funkce je uznaná
nutnou, neteba-li orgán ten stvoit? Red.

') Kdo z tch, co poznáni došlí, nemá být zápas-

níkem ? Red.

Sft4
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Mnohý slibný poátek ve vci byl již uinn
a lze s jistotou pedpokládati, že jest

to cesta, na které lze nejbezpenji dojíti

úspch.
Úkolem pak politik^) slovanských by

bylo

:

raziti ve sborech zákonodárných cestu této

kulturné a hospodáské práci, vy užitkovati

každé píležitosti, aby kulturné a hospodáské
povznesení národa slovanských nalezlo vždy

*) Rozumuj : initel parlamuntnich. Ked.

zástupce jejich ve spoleném šiku, kde by bylo

teba je obhájiti.

Rozvoj reálných vztah mezi národy

sám tak donutí asem i praktické politiky

národní, aby nad potebu denního politického

zápasu postavili výše potebu spolené
politické moci, která jedin bude zpso-
bilou, nejenom zabezpeiti, ale i trvale upev-

niti reálnost jich V7.ájemných vztah.
Mn zdá se, jedin v tchto smrech že

leží možnost dospti k praktickému ešeni

otázky slovanské v naší íši. (Pokraování

)

BOHUMIL BRODSKY:

Za obzorem.
(Pokraování.)

ratce ped zapoetím
koncertu vešly sestry

ob s radou. Roubal se

pohnul a popošel o

krok ku pedu. Polo-

vina obecenstva upou-

tala s ním svou pozor-

nost na píchozí. Rada
v uniform úednické
šel za dámami, které

se objevily ve velké toalet. Paní notáova
mla nádhernou krajkovou ernou robu, hrdlo

volné a na nm šru pravých perel, které

mihotaly se matným modravým leskem. Její

mramorová, úblová ple odrážela se od chv-
jících se krajek jako sníh a Roubat podívav
se na všechen ten svdný jeji pvab, div

zamlel a pemohl hlasitý projev obdivu.

Usmála se naií koketn a chtla mu cosi

íci, když již Vraštil, pamtliv svého poslání,

se k ni vrhl a jal se cosi horliv vykládat.

Jaroslava mla jednoduché, až po hrdlo

upjaté hedvábné šaty bezové barvy. Neslušely

jí, jako seste její krásná roba. Ple její tím

ztrácela a pouze oko zdálo se vynikati a mten-
sivn hoeti. Nemla žádných ozdob, pouze
u pasu zastreny chvly se dv Marechal
Niel. Spativši Roubala v uniform, zarazila

se, maliko se pomátla a úsmv zabloudil po
její tvái. Roubal ekal, že Vraštil bude konat

svou povinnost a proto, aby zakryl své doroz-

umní s ním, naklonil se k Jaroslav, aby ji

zadržel.

»Už jsem se obával,

nehoda, že snad ani

meným hlasem a nuti

na podívala.

že vás potkala njaká
nepijdete,* pravil tlu-

1 ji pohledem, aby se

>Nestalo by se žádné neštstí,* odpovídala

jako lhostejn.

»Jste ukrutná, sleno,* iekl vyítav.
»Pro?«'
»Vy dobe víte, pro.*
V tom Vraštil dotkl se jeho ramene.

»Musime se posadit, kapelník už dává zna-

mení k pedehe," šeptal horliv a chvatn
procházel mezi sedadly za Blaženou, jež dost

mrzut uposlechla jeho vyzvání, aby následo-

vala švakra. Roubal ustoupil, aby mohla Jaro-

slava ho pedejít a usedl vedle ni. Sotva umlkl

šum, ozvaly se první tóny pedehry k Lohen-

grinu. Obecenstvo pestalo vnovat pozornost

dámám i dstojníku a napjaté ticho rozložilo

se hust obsazenou místností.

»Skvostné!,« zašeptal Roubal, piklouje

hlavu k Jaroslav a zblizouka pozoruje hed-

vábn jemnou, ponkud pisndlou ple její.

Neodpovdla, pouze maliko pikývla na sou-

hlas hlavou, upírajíc své velké oi dychtiv

k pódiu, odkud rozléval se arovn svdný
proud tón. Akoli se zdálo, že velmi pozorn

poslouchá, byla pece neklidná. Obas záchvv
pohnuti pelétl jejími nervy a její ruce nepo-

kojn otáely vjíem.
Pedehra byla skonena a v nastavší pe-

stávce rozlehl se tleskot a šum mezi obe-

tleskal o pekot a pi tom
notáovou, jež také horliv

usmívala. Jaroslava nko-
potom bezdky se obrátila

Vraštil

na paní
censtvem.
cosi volal

tleskala a živ se

likrát zatleskala a

k Roubalovi.

.Znáte, sleno, Lohengrina?,* ptal se d-
vrn.
.Mám klavírní výtah celé opery, na jevišti

jsem ji dosud nevidla.-*

:í8-
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»Znáte tedy onu arovn krásnou labuti

píse i slova její?*

>Ano, znám,« pisvdila váhav.
> Pisvdíte mi tedy, že jest málo míst ve

všech Wagnerových operách, ve kterých by
nitro lovka zachvivalo se tolikerými a tak

mocnými záchvvy. Jak dojimavé je louení
Lohengrinovo pi^i poslední jeho jízd s fanta-

stickým spežením labutím. Co žalu jest skryto

v tchto tónech i slovech. Co vného utrpení

vyznívá z pohádkovité žaloby nesplnné a

neukojené lásky. Kdykoli zaslechnu nco
z \\'agnera, vždycky si vzpomenu, že každý
z nás zažije okamžik, ve kterém mže práv
tak lkát a žalovat na nelítostný osud.<

»Vy jste byl také už tak nešasten?,*

ptala se.

>Dosud nikoliv. Zdálo se mi vždy, že nejsem

ani schopen takových cit. Bohužel se každý
peceuje a klame a snad až píliš dobe na-

uím se znáti podobné city.«

»I*áni dstojníci bývají v tch vcech dost

lehkomyslní," prohodila škádliv.
• Výtka nepadá na m,« ekl vesele. »Jsem

dstojníkem a nejsem jím. Ta chvíle, ve které

uniformu na sebe obleknu, nemní ve mn
povahu. Dovolte, abych se vás mohl otázat,

bylo-li by vám lhostejno, kdyby nkdo, eknu
pímo já, byl beznadjn nešasten ?<

• Nevím, co bych ekla,« povídala zmaten.
»Vidím, že nejste nešasten a tžko tedy vy-

volávat pedstavu soucitu."

>Nevíte mi, že poínám být nešastným?,*
dotíral

• Nevidím nic, co by tomu nasvdovalo.*
>Te snad nikoliv, ale zítra, pozdji. Chtla

byste, sleno, být milosrdnou tšitelkou?*

Pohnula sebou sklíen a upjala úzkostn
pohled k pódiu.

• Zaínají, musíme být ticho.* pravila chvatn.
Opravdu zaínal sbor místního zpváckého
spolku Kižkovského Utonulou. Ta upoutala

Jaroslavu tak mocn, že zapomnla na svého
souseda a celou silou své zneklidnlé a úzkostí

stísnné duše sledovala nejen nápv ale také

slova písn. Jakob}' v této divukrásné harmonii

lidové písn nacházela nco píbuzného, hlu-

boký, neskrývaný' smutek zatáhl její tvá.

Když píse doznla, chvíli ješt patila na
jevišt, odkud hlun odcházel sbor pvc. Jí

však dosud táhly hlavou tóny a dotýkaly se

se jejich niterných stran, jež zvuely akkordem
probouzejícího se, velikého a vášnivého zapla-

nutí cit. Jemné dotknutí se ruky ji vzpama-
tovalo. Ohledla se chvatn a spatila dvrn
prosebný pohled Koubalv. Nalézajíc se ješt
pod dojmem pohnutí, usmála se na sladce

a její oi jaksi pátelsky dvrn zazáily.
•Sleno Jaroslavo, dovolíte mi, abych si

sml z dnešního setkání odnést trochu nadje,

že mne ráda po druhé uvítáte?,* ptal se tlu-

men, nahnuv se k jejímu rameni, že cítila

jeho dech na svém hrdle. Neodpovídala. Na
okamžik pivela oi a zvážnla.

•Mohu si vaše odepení odpovdi vyložiti

ve svj prospch?,* doléhal hlasem tetelícím

se náruživou nedokavostí.
• Prosím vás, popejte mi zde klidu, nedo-

léhejte na mne,* pronesla úzkostliv. •Nevím
sama, co iním, .^ž zítra, až jindy vám od-

povím.*
•Nemohu snést tak dlouhé nejistoty,* do-

léhal neodbytn. Odpovzte mi aspo, nehn-
vala-li byste se, kdybych vám zítra ve ville

složil svou poklonu. Nedovedu se opanovat,
nemohl bych odjet domu. abych vás ješt
jednou nespatil.*

• Nebude-!i sestra init námitek, budete nám
vítán,* ekla chvjícím se hlasem a sklopivši

oi nemohla ubránit se, aby nádech nachu
nepokryl její zmatenou tvá.

• Tisíceré díky,* šeptal jako v opojení. »Vaše
sestra je výborná duše, ona nebude bránit

ani vám, ani mn vtom, co je nám souzeno.
Vte mi, pevn vím, že by bychom se

bránili, osud sám by nás donutil, abychom
se zekli všeho odporu. Víte, že jsem v tomto
okamžiku šílen šasten?*
Pousmála se ajealetmo zachytila jeho po-

hled. Potom vzavši vjí, poala se ovívat

a obrátila se k \'raštilovi. Správec byl ve zna-

menité nálad. Bu že slušná ada vypitých

sklenic mu dodávala humoru, bu pítomnost
rozkošné ženy ho tak nadchla, sršel vtipy

a paní notáova nevycházela ze smíchu. Za-
pomínala na sestru i na Roubala a všecka
oživená, rozesmátá obracela se ke švakrovi,

jenž jaksi mrzut sedl s rukama na prsou

složenýma. Zpoátku, když mu švakrová sd-
lovala vtipy pronášené správcem, kysele se

tváil a netrplivými pohyby dával na jevo

svou nelibost. Ale potom vlivem hudby usmíen,
smál se také. Jen když jeho pátravý pohled

zabloudil k Jaroslav, byl znepokojen Ale

Roubal i Jaroslava byli Vraštilem tak .kryti,

že ^nemohl jich dobe pozorovat.

íslo za íslem míjelo a nálada obecenstva

stoupala. Pani notáova byla nadšena, Jaro-

slava s planoucím rumncem optovala po-

hledy Roubalovy a usmívala se jaksi krotce

jeho pronášeným narážkám a lichocením. Když
poslední íslo programu bylo odbyto, a obe-

censtvo dávajíc prchod nadšeni mnohokrát
umlce vyvolalo, nastal shon a chvat. Vtšina
obecenstva chtla setrvat po koncertu pi
vojenské hudb a rozcházela se po restau-

raních místnostech. Zízenci vrhli se do sálu,

aby odstranili sedadla a nanesli stol.

Rada v píjemné nálad stál s dámami
a správcem nedaleko pódia a ekal na píchod

590



RONÍK IV. M ÁJ ÍSLO 38

Koubalv, jenž hned po ukonení koncertu

odkvapil do restaurace opatit místo pro spo-

lenost. Vracel se dosti záhy a oznamoval,

že se mu podailo získat velmi pkné místo,

na nmž budou nerušeni. Následovali ho

a shledali, že nemohou lépe sedt a odpo-

inout si, než na míst l\'oubalem získaném.

V menší restauianí místnosti v rohu ekal
je stl a na pipravenou na stran židli kladli

práv sklepníci nádoby s ledovými chladii.

j-V^zácna spolenost laskav dovolí, abych
sml nabídnout íšku vína na utvrzeni pátelství

stejn vzácného, jako milého*, eki Roubal

s uctivou úklonou.

»Ale to je zbytené « odporoval rada, »ne-

jsme zvyklí šampaiískému, bude u nás ne-

pízniv úinkovat."
»Rate laskav okusit,« prosil Roubal. •Do-

mnívám se. že osvží lépe než pivo. Dámy jsou

zajisté unaveny a budou radji píti víno než

ne dost studené pivo. Rate se laskav po-

sadit.'

Ponkud v rozpacích usedali všichni. Ne-

bylo však možno se bránit. .Sklepníci otevírali

láhve a plnili íše šumícím mokem.
»Mj první pípítek platí milostivým dámám,*

ekl Roubal pozvedaje íšku a dotýkaje se

íše paní notáové i Jaroslavy, jež sedla
vedle nho. Pan rada nemohl se vzpírat a

Vraštil byl hotov volat, cožkoliv by si Roubal

pál. Tšil se v duchu na pivo: ale šampa-
ské bylo pece nco zcela jiného. Napil se

podle chuti a sotva sklepník dolil, zdvihl íši

. proti radovi.

»Prosit, pane rado,« povídal rozjaen. »Mu-
síme vytrvat až do konce, užijeme málo
takových radostných dn.<
Rada se musil bezdn zasmát Vraštil

byl živým obrazem upímné radosti a jeho

veselá tvá nakazila i jeho dobrým rozmarem.
Paní notáova majíc žíze upíjela zvolna sice,

ale stále, a její zrak hledal Roubalv pohled.

Nyní u stolu v uzavené spolenosti byl Rou-
bal opatrný, nevnoval okázalé pozornosti

Jaroslav a pouze obas letmo vyslaný pohled

sdloval Jaroslav, že všechno, co iní,

patí jedin jí. Byla tichá, ale cosi radostného
rozjasnilo její tvá a její oí zazáily svtlým,
tichým plamenem.

Nastala živa zábava, otáející se hlavn
kolem koncertu, který byl obecn chválen.

Také od ostatných stol šum! a huel veselý

hovor a smích, ze sálu zazníval rozjaený
zpv a hudba v pestávkách svými hravými
tóny zvyšovala náladu. Vrašti! chtje být

svému píteli dobrým pomocníkem, horlivé

útoil na radu, který k pekvapení sester

pijal od Roubala doutník a pokuuje netajil

se, že se smíil vyboením z obvyklého, pís-

ného poádku.

Roubal bavil se s obma dámami. Víc

hovoil s Blaženou, která plná živosti na-

klánla se nad stl a spoívala na nm nad-
šeným, výmluvným pohledem. Jaroslava byla

tišší a s úsmvem pozorovala sestru. Jakoby jí

inilo potšení, že mže cosi ped sestrou

skrýti, nechávala ji hovoit a odpovídala pouze
na otázky pímo jí sestrou nebo Roubalem
kladené. Obas pivírala oi, jakby si pála
nerušené zažívat slast niterného sladkého ne-

pokoje, jemuž se nebránila a jenž ji plnil ne-

známou radostí.

•Musíme pamatovat na návrat,* ozval se

konen rada. »Už jest jedna hodina a než
pijedeme dom, pone svítat. Pane správce,

naitc laskav koímu, aby zapáhl, zajel do
hotelu pro naše zavazadla a pijel sem.*

Správce, jenž byl už unaven hovorem
s radou a pál si s Roubalem dvrn po-

hovoiti, odkvapil a po chvíli se vrátil s vy-

ízením, že za tvrt hodiny bude povoz ped
restaurací.

>Prosím za odpuštní, že tentokrát ne-

použiju vaší milé spolenosti,* omlouval se.

•Zstanu ješt zde s pítelem Roubalem. Po-

jedeme ráno. objednal jsem si sem svj
povoz.* •

"Ješt jste se dost nepobavil ?,« pohrozila

mu paní notáova šelmovsky.
• Milostpaní, v celém svém život jsem se

tak nebavil,' ujišoval rozjaen. »Ale ne-

vidli jsme se s pítelem taková léta a on
mi slíbil, že mé zítra navštíví. Musím na
pokat.*

•Pan Roubal pojede tedy do T. ?,« ptala se

Blažena pekvapen.
• Chci použít píležitosti a navštívit pana

správce. Doma nemám co zameškat a od-

poinu si aspo od svých všedních starostí.

Jsem také velice šasten, že jsem ml píle-

žitost dámy poznat a moje štstí bylo by
dovršeno, kdyby dámy laskav dovolily,

abych se sml zítra odpoledne pozeptat po

jejich zdraví.*

'Navštivte nás,* zvolala pani notáova živ.

•Bude nás opravdu tšit, budeme li se vám
moci ješt jednou podkovat za pozornost,

kterou jste nám dnes vnoval.*
•Dkuji mnohokrát za dobrotivou píze,

osmlím se zítra složit dámám svou poklonu*.

Uklonil se uctiv a podíval se na Jaroslavu.

Usmívala se radostn a jakoby jeho pohledu

nevidla, pokukovala na radu. Ten byl po-

zváním Blaženiným nemile pekvapen a mrzut
sebou pohnul. Nemohl arci nic už zmnit, ale

znepokojovalo ho, že se Roubal vetel do

villy. Prbhem koncertu pozapomnl vnovat
mu pozornost, až te zbyteným pohledem
pelétl spolenost. Vidl rozjaení své švagrové,

ale také Jaroslava byla neobyejn oživena.
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Sám ml zítra odpoledne zamstnání a sotva

se bude moci do villy dostavit, aby byl na
stráži. Už ho nic v restauraci netšilo, stále

posílal sklepníka podívat se, je-li povoz již

pipraven, a chvatn vstával, aby odjezd

urychlil.

Roubal s Vraštilem vyprovodili dámy
k povozu. Roubal neml píležitosti nco íci.

Omezil se na dlouhé, velé stisknutí ruky

Jaroslav, která je jemn opakovala. Paní

Blažena dovolila koketn, aby jí pomohl za-

halit do plášt a v duchu se divila, že ne-

použil píležitosti, abj' jí stiskl potají ruku,
kterou naschvál stále cosi hledala Rada mrzut
usedl, odpovdl bruiv na pozdrav, a povoz
zahrel po dláždní.

•Sláva, že to všechno tak dobe skonilo,

«

zvolal Vraštil ulehené, když se vrátili do
vnit. »Jsem, píteli, jako po tžké piáci.«

»\'ždy jsi by! paní notáovou nadšen.

«

Což paní notáova! U té bych sedl ne

jednu noc, ale celý msíc! Ale ten rada!

Jaký je to morous! Každé slovo váží, každý
úsmv aby na nm \-ynutil. Hádám, že u toho

lovka srdce je už vyschlé a místo krve že

má ledovou vodu. To je pkná spolenost
pro mladé ženské. Brrr, nechtl bych s nim
ani tyiadvacet hodin být o samot. Ale

paní Blažena, to je kvíteek, inu, rozkošná

žena! V celém kraji jí není rovno.*

»Ml jsi se nenápadn pozeptat, nechtla-lí

by být paní správcovou," žertoval Roubal

s hrdým uspokojením, že on je nco jiného

než obyejný správce.

»Vidíš, to jsem mohl! Píležitost jsem
k tomu ml. Nu, co není, mže být. Je na
blízku a jak jsme se tak pkn bavili, budu
mít píinu jejich spolenost astji vyhledat.

Odpus, divím se ti opravdu, že jsi se pro

ni nerozhodl. Nejsem také slepý, ale její

sestra se jí nemže rovnat.

<

•Náhledy se mohou rznit,* odbyl ho Rou-
bal suše. "Ostatn nic uritého se nestalo,

pouze jsme se hezky pobavili. Vypijeme ješt
láhev vína a potom pjdeme do hotelu, aby-
chom se trochu prospali. Budu-li zítra konat
návštvu, nesmím být unaven.

• Souhlasím. Na šastné poízeni! Na brzký
satek, ty šastný love •»

Místnosti restauraní se poaly prázdnit,

když se také oni zvedli a šli k hotelu. Noc
byla teplá, tichá a Vraštil kráeje vedle Rou-
bala rozjai^en si pobruoval melodie, které

z koncertu se v jeho hlav zachytily. Roubal
šel vztyen a vdomí šastného pekonáni
všech obtíži plnilo ho spokojeným zadost-

uinním. Pipomnl si domov, matku, sestru.

Krásu, a pohrdlivy úsmšek skivil jeho rty.

Krása a on ! Za jak rznými cíli jdou a jak

rzná budoucnost je eká. Snad Krása
v duchu se tší, že odvedením sestry ho
znií a snad sestra sama cosi podobného
oekává. Ale jeho pokoení se nedokají, on
vítzn stane tam, kam ho píznivý osud
zavanul, a zbaviv se všech obtíží, upevní
své postavení tak, že se bude moci smát
všem malomocným nárazm svých závistník.

(Pokraování.)

GUSTAV R. OPOENSKÝ:

j§tín plašil ptáky, kteí neusnuli

a v korunách se strom krili.

Hlubokým tichem beze hlasu pluli

šediví, velcí noni motýli.

Vesnika bílá od bezvodé eky
sem obas slab svtly zablýskla.

Pod lesným hbetem mlhy závoj mkký
se trhal o dv pustá skaliska.

Podivný veer.

Pak rudá záe vzplála nad obzory
jakoby v dálce lesy hoely —
V krajinu pohle pestupuje hory
srp msíce tak velký, zardlý.

Koberec vlhký z máty, jitrocele

znavené tlo v náru pojal svou.

Do duše vešly touhy odumelé
a mly zase sílu vášnivou — —

Když nescházelo mnoho do plnoci
a zem snila v mlze, tichý spá, —
od lesa zaznl do hluboké noci

mé duše tžký usedavý plá . . .

H H S
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R. J. KRONBAUEK:

Blahoslavení vící
Povídka kajícího svétáka.

(Dokonení.)

yl to poslední pokus
její.

_

Už se nevrátila.

Vstoupím do pokoje

a uvažuji, nemlli
bych paliku obaliti

plátnem. Pak jsem
máchl rukou a ekl
jsem si : »už je ko-

nec . . už nepijde .
.«

_ Druhého dne dostal

jsem od ní dopis. ^Napsala pouze toto

:

• Pijdu dnes ješt jednou . . neotevi-eš-li . .

provedu nco hrozného . . .<

Byl jsem tím tak rozrušen, že jsem musil
odejíti z kanceláe. Co se dlo v mém byt,
nevím. Vyjel jsem si hodn daleko a zatoulal

jsem se zúmysln do neznámých lesv, abych
se nemohl do Prahy ped veerem dostati.

Pišel jsem dom, když byl dm již zaven.
Domovnice se potmšile usmívala. Vidl jsem,

že by ráda nco ekla, co bych byl nerad sly-

šel. Honem, honem vtiskl jsem jí do dlan
nkolik drobných.

»Je tedy konec . .« liboval jsem si . . . »od
nynjška budu míti od ní svatý pokoj. Její

hrozby jsem se nelekal. Co by mohla prové-

sti .. ? Je vdaná, muž nemá o niem ani po-

tuchy, má dít . . k smíchu — má svázané
ruce a nemže se hnouti. Stál jsem ped
zrcadlem a prohlížel jsem svj zevnjšek. Tu
a tam zasvítily na mojí hlav šediny. »Je nej-

vyšší as," umioval jsem si, >abych pomýšlel

na to. zbudovat si vlastní rodinný krb, spo-

kojenou, klidnou, šastnou domácnost.
Ráno jsem putoval do kanceláe s veselou

náladou. Úednictvo si povšimlo dobrého mého
rozmaru a oividn pookálo. V minulých
dnech dost a dost zkusili . . byl jsem podráž-

dn a všechno mne rozilovalo. Rozmlouval
jsem s nimi a vypravoval jsem jim dokonce
anekdoty.

Odpoledne jsem si koupil nkolik nových
knih a pustil jsem se do tení. Nepeetl jsem
ani dv stránky, když nkdo zazvonil. Bylo to

krátké, nesmlé zacinknuti, jako když zvoní žeb-

rák. Napadlo mn, že by to mohla býti lest. Chvil-

ku ekám. Zvonní se neopakovalo. .Svléknu

boty a pišourám se ke dveím. Kdosi pechází po
chodb. Poznal jsem ihned, že to není žena.

Obuji se a otevru.

Div, že jsem nevykikl pekvapením.
Pede mnou stál manžel mojí bývalé mi-

lenky . . . Emil Kapitán

!

Jsme oba v rozpacích. Podáme si ruku

a já nutím se do rozmarného tonu.

»Kam to zapsat . . ? Takový vzácný host . . !<

Kapitán se hoce pousmál. Vstupuje dále,

a jsem ho k tomu ani nevybídl. Nemohu se

mu podívati do oí. Otevírám šuple u psacího

stolu a stavím ped nho bedniku regalitas.

Posadil se a pozoruji, že je ve vtších roz-

pacích než já. Chodím bezúelné po pokoji,

zavírám knihu, srovnávám noviny, otevírám

okno a poád si íkám: »mluv nco ... —
situace je poád horší a trapnjší.- Je mn
nevýslovn úzko. Mám njakou hroznou ped-
tuchu. Vzpomínám na její pohržku. Zavadím
o Kapitána krátkým pohledem. Hraje si roz-

pait s hlkou a dívá se upen na kvtinu
v koberci. Konen jsem zase ze sebe vypravil

nkolik slov. Až jsem se svého hlasu ulekl.

Ptám se ho, jak se mu daí, kam pojede letos

v let, má-li nadji, že uloví místo sekretáe . .

Ticho. Kapitán mn neodpovdl. Nevím,

co bych ješt ekl. Usilovn pemýšlím,' eho
bych se ml chytit, ale nic mn nenapadá.

Kapitán povstal, povzdechl si, pistoupil ke

mn a dívaje se kamsi do rohu pes mou
hlavu, ekl stísnným hlasem

:

•Musím povdt, pro jsem pišel. Zena mn
ráno svila strašlivou vc . . . Byl jsem tím

tak ohromen, že jsem div neomdlel. Chodím
jako bez ducha . . Pozoroval jsem již po n-
kolik dn, že se dje s mou ženou nco
zvláštního. Chovala se tak záhadn, že jsem
zaal pochybovat o jejím zdravém rozumu.

Pišla do toho ješt nehoda našeho andlíka . .

byli by nám ji málem pejeli ... Na štstí to

všechno dobe dopadlo . mla z toho jenom
malou horeku, ale dnes už je vyhráno.

«

V oblieji jeho zrailo se hrozné utrpení.

Vidím, že se mu retní koutky chvjí a slyším,

ž mu hlas selhává. Splnila tedy svou hrozbu.

Až tak daleko ji zahnala slepá váše. Poslala

na mne svého muže a utšovala se zlomyslnou

nadjí, že dojde mezi námi k njakému dramatu.

Co všechno v tu kratikou chvíli projelo

mou hlavou ! Jednej jako muž . . piznej se

ke všemu . . našeptával mne vnitní hlas.

Dj se vle boží . . a se potom stane cokolf.

Hešil jsi . . pykej za to . . Již již chtl jsem

se ze všeho kajícn vyznati. Ale jediný po-

hled na jeho zdrcenou tvá mne zavas vzpa-

matoval . . A co tím docílíš?*, namítl jsem

si . . 'toho lovka mkké, neútoné povahy
tím zdrtíš a zlomíš, otrávíš celý jeho život . .

odejde v zoufalství a zase to bude jenom
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to dít, jež všechno odpyká. Pro vlastn pi-
šel? Jeho oi vj'teštn na mne pohlížejí a
mn v tu chvíli se zdálo, že má ješt na-
dji. Vzpomnl jsem si v tu chvíli na afo-

rismus, kterj' jsem etl na první stránce knihy,
již jsem si práv koupil. >Jsou lži. jimiž možno
prokázati ohromná dobrodiní . .

Spráskl jsem ruce nad hlavou. Snad nikdy
v život nemluvil jsem s takovým zápalem :

»A vy tomu víte ? Pro jste nešel k lé-

kai, jenž léí duševní choroby? Co se to dje
s vaší ženou . . co jí to jenom mohlo na-
padnouti ? Pane, odpovzte mn pedn na
otázku : >Slyšel jste dobe, rozuml jste dobe
tomu, co ekla? Jsem omráen tím, co jste

pronesl. Však jste mohl pozorovat, že jsem
nemohl v prvním okamžiku ani slova promlu-
viti. Což pak je, pane, možno, abyste byl nco
nepozoroval? Pane . ale posate se naped,
promluvme spolu klidn jako dva rozvážn
lidé. Musím vas pedn naprosto upokojiti

Chápu, že jste tím rozrušen a proto s vámi
takto mluvím. Vzte , že to není pravda .

chcete, pane, abych vám dal na to estné
slovo, chcete, abj'ch svoje tvrzení dotvrdil tou
nejslavnjší písahou ? Vte, vy jste na tom
mnohem h, než kd\'by byla pravda, co vy-
bájila si chorobná fantasie vaí ženy. Pe-
mýšlejte jenom . . což pak je pravdpodobné,
že bj' se žena svovala s^ takovým hrozným
provinním svému muži ? etl jste nkdy nco
podobného? .Ani v románu to není mysli-
telné . . a vy jste tomu vil, vy jste pišel,
abyste mne pohnal k zodpovdnosti. Pane
Isapitáne . . jdte klidn dom a dlejte, co
uznáte za vhodné. Tvate se, jakobyste tomu
vil . . eknte jí, co jsem vám na to odpo-
vdl . . dlejte zkrátka, co chcete . . nejsem
psychiatr a nemohu vám raditi. Jenom tolik

vám eknu . . vte jí, že jsem nkoho za-

vraždil, nepochybujte o tom, že jsem zlodj .

.

ale nevte jí tento bizarrní výmysl.

«

Bh sám milý ví, co jsem všechno mluvil.

Rozohnil jsem se tak. že jsem tomu v tu

chvíli sám vil, že to není pra\da a že vše
byl pouliý sen.

Na Kapitána byla skvostná podívaná. Obli-

ej jeho se rozjasoval a oi se smály, jásaly.

Vil mn . . vil každé slovo, oima mne
div nepohlcoval a když jsem domluvil, popadl
mne za ob ruce, prudce je tiskl a perýva-
ným hlasem ze sebe vyrážel

:

"Dkuji vám . . zachránil jste mne . . za-

chránil jste moje dít . . .1-

Když odcházel, ml plné oi slzí. .Ale ne-

smírná radost z nho vyzaovala . .

Doprovodil jsem ho až ke schodm. Utíkal

. . pospíchal dom, ke svému dítti, ku své

žen . . .

Klesl jsem na pohovku. Byl jsem unaven
a zemdlen. Nemohl jsem íst, nechutnal mn
doutník . . . ve hlav honily se myšlenky
v divém víru. Nkolik dní jsem ani z domu
nevyšel. Nebyl jsem churav . ale celý svt
se mn tak zošklivil, že jsem se radji dobro-

voln uzavel ve svých tyech zdech.

V kancelái se mne až ulekli. Nikdo o tom
nepochyboval, že jsem byl do opravdy churav.

Dom vracel jsem se jako obvykle parkem.
Najednou se pede mnou kmitla Kapitánova
holika. Bj'la jako jablíko a bhala jako

sídlo.

Postavil jsem se stranou a chvilku jsem ji

se zalíbením pozoroval.

Skotaila a hrála si s míem. Kypla zdravím

a smála se, jak to jen šastné dti dovedou.
Slyším hlas . . známý hlas, jejž jsem znal

ve všech jeho odstínech.

Dátko bylo v parku se svou — mamin-
kou , . . .

!

KAREL KLOSTERMANN:

Mlhy na Blatech.
Román.

(Pokraováni.)

mziK
tratil

ylo mu svrchovan ne-

volno v této spoleno-
sti pti spitých chlap,
jichž divé, každou chvíli

v hádku se piostu-
jící ei jej naplovaly
hrzou a odporem.
Posléze hostinský mu
pomohl z nesnáze: zna-
menaje vhodný oka-

poradil mu, aby se nepozorován vy-

a slíbil, že v dané chvíli je, možno-li,

po dobrém z hospody vyklidí, za kterýmžto
úelem Potužák mu stril pípovdných jim
pt zlatých, aby je, uposlechnou-li ho, mezi
n rozdlil.

Zosnovaný plán se také šastn povedl.

Když Potužák použiv vhodného okamžiku,
z hospody unikl, ptilístek byl pivem a l<o-

alkou tou mrou zmožen, že jeho zmizení
ani nepostehl. Hostinský je ponechal ješt
asi pl hodiny, naež se mu podailo, pimli
je k odchodu.

•To byl, mordyje, den!« liboval si Polda,
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striv do kapsy zlatku ; »kdybych byl dvacet

kapr vytáhl pod Bezdrevi, nebyl bych
tolik penz vydlal. A žije Potužák!- —
Odchod Potužákv s jeho synem a s Kruš-

ným z Hluboké podobal se opravdovému útku,
tou mrou mli na spch, aby se dostali /. do-

sahu brati Karhoun a jich družiny. Brali

se zase cestou, kterou ráno šli Potužak a

Krušnej, šli opaným smrem, nemajíce tch
chvil pilnjší myšlenky a starosti, než unik-

nouti Karhounm ; zvlášt Krušnej jevil se

velmi rozileným a uhánl, že druzí mu jedva

staili.

Nepršelo již, ale pod mraky bylo neustále

a soumrak veerní poínal padat. Když došli

Bezdrevské hráze a nikoho za sebou nevidli

ani neslyšeli, pokládali se v bezpeí. Pusto

bylo na hrázi, ohromná hladina rybníka ležela

ped nimi jako nesmírná rozlitina jakési šeré

hmoty, bez nejmenšího lesku a pohybu. Mrtvo
vkol a ticho až píšerné, jak na vod tak

i ve stromech borku pod hrází, leda že tu a

tam zakrákoral havran, zakvilela ejka, za-

chechtal se lichý racek. Mlhy, jež ráno tvo-

ily neprhledný závoj, halící všechny ped-
mty, proídly znan, už jen v nesouvislých
chuchvalech kroužily nad vodami . . .

Tu náhle vzplanula na západ ona rudá
zá, již vidla Apolena, když vybhla otci

v ústrety, a která se ji zdála ohnivou jako
výhe samého pekla. Zá se sdlila vodám
Bezdrevi, v roztok nachu je promnila a ohnivé
pruhy a paprsky, jež na nebi vzplály, i na
nepezírné hladin se vznítily, a žlutá, modrá
i ijalová svtla po ní pebíhala . . .

Než, duši Potužákovu tato záplava ohnivých
barev na nebí i na vod nepodsíla ani pí-
šernou se mu nezdála býti, jako téže chvíli

jeho dcei na lanech blíže Volešku. Jemu na-

opak se podobala blahovstnou duhou nad
vodami potopy. \'ždy slunko za ní stálo a

hálo, teplé slunko ervencové, pod jehož po-

žehnanými paprsky dozrává v zlatém klase

boží obilíko, teplé slunko, jež vyráží nad-

bytek vláhy a, co promoklo, vysušuje. I v nej-

vtších mukách duše své, ve strachu o svého
jediného syna, rva se s hrozící mu potupou
a hanbou, ani na okamžik nezapomínal na
plod celoroní své lopoty, na ohroženou úrodu
na svých lánech ; a se již vzdával vší na-

dje na sklize, pece ješt myšlenky jeho za-

létaly k Tomu, jenž ídí osudy všehomíra,
i lidstva i každého ervíka, a s oddanou
v Jeho vli prosbou se k Nmu modlil, aby
se slitoval nad dílem mozolných jeho rukou.

A hle! syn jeho, v pedveer mu vyrvaný,
kráel podle nho, s ním zavítá radost a ú-

tcha v srdce mateino ; na západ, za mo-
drými, dosud v mraky a mlhy zahalenými
horami, zapadáva na istém již nebi zdroj

všeho svtla a tepla, a jeho krvavý západ
vstí nazejtí krásný den. Úroda snad
pece nebude zcela zniena . . .

A Potužák dkoval Bohu z té své duše . .

Jen jedna myšlenka se mu neustále vtírala

jako erná chmura, nedopouštjíc, aby se citil

zplna šastným : po tom, co u soudu ekl
pšák Martinák, nebylo mu lze pochybovati,

že tento lovk se potkal na Blatech s jeho

dcerou Apolenou. Co znamenalo ono 'zašpá-

sování*, o nmž se zmínil? — však ekl úední
sluha Novák, že tenhle Martinák je záletný

zhýralec . . . Snad nkdo doprovázel Apolenu
a ten pak zakroil ! . . . Však promluví s dv-
etem, pinutí je, aby povdlo pravdu . . .

a výstrahu mu dá . . .

»Jen nepijdeš-li pozd se svou výstrahou !«

ozval se posupn hluboko v jeho nitru po-

smšnjí jakýs hlas, a rackové, kroužící opodál

nad hladinou rybniní, zachechtali se jízliv .

Rval se s tmito myšlenkami ; vší moci je

zahánl, ale marné bylo jeho úsilí, zbavit

se jich . . Bez píiny toho pšáka pece nikdo

neuhodil, a on snad naschvál vinil Václava,

aby pravou píinu zakryl . . .

Piblížili se ke splavu. Huely, šumly dosud
vody pes nj uhánjící, jak se Potužákovi

zdálo, se stejným teskem jako z rána, ale

záhy se pesvdil oima, že veerní ticho

jej klamalo a že ráno jich hukot byl peko-
náván hulákáním rozliceného zástupu shro-

máždných tuto lidí. Man oi jeho zablou-

dily tentokráte v právo, k brlení. jehož se

držel tonoucí Petr Radonický . , . Tam, kou-

sek opodál stáli správec. porybí a baštý . .

ba, tam správec mu pislíbil, že se ho ujme,

že nedopustí, aby nevinný jeho syn byl dále

vznn . . . Dostál svému slovu pan správce,

Bh mu požehnej I — bez jeho pispní by
si hocha nevedl ješt dom . . a on pochy-

boval, nedvoval! . . . Bh mu odpus, ale

když . . . když . . . tak zídka páni v slovu

stávají ... I na Karhouna vzpomnl s vd-
nou myslí, pes hnus a odpor, jímž ho napl-

nil, jedna hodina tomu . . . Nemohl si pomoci,

musel ped ním v pravém toho slova smyslu

utéci . . . bylo by to bývalo divadlo pro hlu-

bocké, vidt jej v ulicích msta ve spole-
nosti tohoto notorického zlodje a jeho na

mol opilé tylenné družiny . . . Však beztak

se rozletí zvst po Hluboké a po celém okrese,

že on, vážený hospodá, sedl a popíjel za

jedním stolem s touto chasou, jíž se každý

bál a štítil • . . Stud ho pojal pi tomto po-

myšlení ... a pece nemohl jinak ... do své

smrti mu bude zavázán diky . . . Bh ho jinak

naprav a položiž na váhu svého soudu tento

dobrý skutek híšného syna lidského ! . . .

Krušnej jako by byl etl v jeho myšlen-

kách.
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>Tu to bylo, tu jsi vytáhl Petra, Jouzo —
pomyslit, že potom promluvil Polda Karhoun.
Dá Pánbh, že mu ujdeme. Kdyby byli šli

s námi ti lajdáci, tu by nás byli asi pepadli.

Však vdli, že máš u sebe mnoho penz . .
Nedopovdl, také odpovdi se mu nedo-

stalo, nebo v tomto okamžení, kde se vzal

tu se vzal, vynoil se z háje podle cesty

baštý konající veerní hlídku. Krušnej ve

svém strachu ped Karhouny jej nepoznal

hned a ulekl se, že div k zemi se nesvalil.

»Aj, pantáta Potiižák!« zvolal baštý; -nu,

dobe jste pochodil, syna si vedete dom. Tom tší . . .<

»Karhouni pijdou za námi,< skoil mu do
ei Krušnej, který se vzpamatoval ; »je jich

pt, dejte si pozor !«

Potužák se neubránil smíchu.

»Kmotr je trochu u vidní," pravil, •pochy-

buji, že by ješt pi-išli a, pece-li, na lov sotva

pomýšlejí."

Baštý máchl rukou.

»Pro mne a jich pijde teba deset,« ekl,

>dnes už tu nechytnou nic. Však nejsou tak

hloupí. Ale dobe to provedl náš pan správec,

co? Pan soudce asi koukal! Kus kluka, tenhle

Martinák !«

Potužák mu vylíil strun prbh vcí, na-

ež se rozešli.

Rudá zá na nebi už neplanula nad rybní-

kem, jehož hladina se nyní rozlévala od nich

k severu, nýbrž zhasínala, skomírala nkde
nad Piinskou remisou. Když došli do Cešhovic,

noc už zvítzila úpln nad soumrakem, hloubná,

bezhvzdná noc, taková tma, že na dva kroky
nebylo vidt. Než, kráeli po císaské silnici,

cesta byla dobrá a zabloudit bylo nemožno.
V Pištín se odlouil Krušnej, jenž zamil
dom do Pašic. Zbyl tedy Potužák sám se

svým synem
Dobrá hodina cesty ješt : po silnici se

dobe šlo, ale když odboili v právo na p-
šinu, vedoucí k Plástovicm podle samého
kraje Volešku rybníka, nastal jim zápas s tmou.
Vody bylo tolik, že se pelévala místy až pes
pšinu a každým tém krokem nohy vázly

v bahn a v rozmoené hlín pobežní. Ne-
hybn rozprostírala se hladina, erno bylo

vkol, že ani ji rozeznat nebylo možno. Bylo
jim jíti úpln po pamti, nerozhlížetí se, aby
smr neztratili, a. jedin ku pedu tíhnouti,

bez ohledu na to, kam nohy stoupaly. Ticho
jako v hrob; žádný vtík neševelil v šití a

v rákosí, vody nešplouchaly, žáby nekeho-

taly, jen ob as, na blízku nebo v dáli, za-

kvílel, zahoukl, zapískl vodní pták v té hloubné
tmoucí tm, která, než pohltila píšerný hlas,

desateronásob jej sesílovala . . .

Došli dom propocení, promoklí do tch
nití, celí zabláceni, ale pece bez pohromy . .

.A ve svtnici, v níž temn hoela zaazená
lampa, vyskoila na nohy matka, v radostném
rozechvní vítala syna, za jehož návrat Boha
na kolenou byla prosila, všecka zoufajíc žalem.

Hrnuly se otázky, stíhaly se. Jak bylo ? Co
bylo? a konec-lí všemu?

Potužák vypravoval klidným svým zpso-
bem.

•Bh všecko ídil, sám pomohl — bucf jméno
jeho pochváleno i < zaplesala matka.

Snad stny promluvily, jež dlily .'\poleninu

komrku od svtnice. Dívka pibhla.

• Je tu Váša!* zvolala, objímajíc bratrovu

šiji.

Ubohý hoch vším, co se pihodilo, byl tak
poplašen, tou mrou ze své míry vyrván, že

jedva promluviti mohl. Byl zemdlen k smrti

a pece se mu nechtlo jít spát, a veee,
již mu matka ustrojila, zstala tém netknuta.

Plnoc dávno minula, když otec jej vybídl,

aby šel ulehnout. Neml se k tomu, prosil,

aby ho ješi nechali ve svtnici, že by ne-

usnul. V pravd se bál V^ojty
;
pedvídal, že

tento se ho bude vyptávati, snad i posmívati

se mu; bylo mu, že uslyší z jeho úst eí,
podobné tm, jež dorážely na jeho sluch

v temné žalání kobce, v níž práv byl ztrávil

tém dvacet tyi nejdsnjší hodiny svého
života.

Rodie i sestra dobe postehly, že se

hrozí promluvit o tchto ztracených hodinách,

a žádný z nich se ho neptal, co tam dlal a

jak mu tam byio. Když pak otec jej optn
vyzval, aby se šel vyspat, že zítra bude teba
pivstat, zvedl se pece a šel, vrávoraje jako

opilý. Když byl ze dveí, .Apolena také se

hotovila odejiti ; než, otec ji zadržel.

»Pokej ješt, zbývá mi promluvit s tebou,*

pravil písným hlasem.

Dívka se zarazila, její oi utkvly plaše na
rtech otcových ;

jeho pohled se jí zdál po-

jednou strašlivým, zlovstným, všecka krev

jí prchala s lící, nožky div se nepodkosily.

»Tys vera po poledni šla Blaty. S kým
ses tam potkala? Mluv a povídám ti: nelži !«

Zachvla se, na židlí sklesla. I matka se

ulekla. (Pokraování.)

i&^:M^m'^^?^^mm^: m
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rcuiLLtTon

HENRIK
J.

IBSEN

skonal 23. kvtna t. r., dosáhnuv 78. roku svého

vku.
Otec jeho pocházel z rodiny dánské, která se

byla do Norska pisthovala : matka jeho byla Nm-
kyn. Když rodie stihla katastrofa finanní, musil

Ibsen, sotva šestnáctiletý, z

domu. Vyuil se lékárnictví.

Když pišel ve dvaadvacátém

roce na universitu v Christianii,

ml již dobu literárních roz-

bh za sebou. Brzy seznámil

se s etnými autory a stal

se i redaktorem satyrického

týdenníku, který však dlo^uho

nevycházel. Roku 1851 do-

sáhl stipendia k cestám pro

studium divadel, roku 1857

stal se editelem Norského

divadla v Christianii. Když
toto bylo roku 1862 uza-

veno, ocitl se ve velkých

nesnázích, z nichž jej pon-
kud vyprostilo státní stipen-

dium, které mu od r. 1864

bylo vypláceno.

Tohoto roku opustil Ibsen

vlast, roztrpen útoky, kte-

rými byl zahrnut pro drama
Komedie lásky <». Odsthoval

se do íma, kde zahájil adu
velkých svých dramat, jichž

význam je epochální. Od
roku 1868 žil v Nmecku,
odkudž vykonal rzné velké

cesty a teprve r. 1891 vrátil

se s laurem vítze do vlasti, kde tak dlouho nebyl

chápán, kde zstával nedocenn, když za hranicemi

byl již prohlašován za Shakespeara 1 9. vku a kdy

dramata jeho byla s' již proklestila cestu na všechna

významná jevišt. Odpor proti Ibsenov tvorb byl

podncován nejenom hojnými osobními odprci ne-

povolného Nora, ale též krutým pessimismem jeho

dl, v nmž veejnost z poátku vidla jen vzpouru

proti dogmatm spoleenské zvyklosti, kterouž práv
Ibsen káral jako konvencionelní lež, híšnou pe-
tváku a niemnou zbablost.

Poslední podobizna

syna

Ibsen je ve svých pracích fanatikem pravdy.

Technika jeho kus, minuciesní a psobivá jako

v ústrojí s matematickou úzkostlivostí sestrojeném

— je znamenitou oporou pi dosahování plného

úinu na jevišti. Postavy oste kreslené, do podrobná

charakterisovan, žijí na ploše jevišt skutený

život — logika, správná až k nemilosrdnosti, vede

je k zániku, a srdce divá-

kovo teba zoufale se za-

chvívá. Žádný ústupek diva-

dlu, žádná koncesse obecen-

stvu, žádné smilování nad

sténajícím tém divákem. Lidé

Ibsenových dramat, životem

muení, mají tragickou vinu

ve své minulosti, ve své duši,

ve svém srdci, proto pjdou
na smrt, ponvadž dopadá na

jejich lebky kladivo pravdy,

kompromiss ani slitování

neznající.

Dlouho — dlouho zstával

Ibsen nepochopen — ba byl

pímo odmítán. V neúpros-

nosti, která se mu vyítala

jako krutost, vidlo tolik lidí

pouhou pósu — ale po ase
ukázalo se, že na Ibsenovi

není nic strojeného, že jeho

psychologie jest naprosto ko-

rektní, že i názorm našim

píící se zásady jeho postav

tkví v jejich duši a jsou ne-

rozlunou souástí jejich.

Po velkých zápasech vyhrál

Ibsenismus i u tch, kteí p-
vodn nevili v správnost

jeho stavby — pravda ovládla jevišt nejenom ve

vcech vnjších, oko lehce pesvdujících a smysly

snadno podmaujících. Od Ibsena datovati slušno

písn psychologické zjasnování figur, logicky se

vyvíjející dj bez ohledu na stará dogmata o dra-

matické úinnosti, vrcholení scén a efektních zá-

vrech.

Bylo by neodpustitelnou lží pi vzpomínce na

fanatického apoštola pravdy tvrditi, že s Ibsenismem

všude vyhrál též sám Ibsen. Není tomu tak. Dra-

mata od as Ibsenových dlužno budovati jinak

ý Henrika Ibsena a jeho

Slaurda.
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dle jeho nedostižných vzor, dle jeho pouek evan-

gelického významu — ale milákem širokých vrstev

Ibsen se ješt nestal. Ani v Nmecku, kde vyšlehly

první ohn jeho vítzné slávy, není ješt Ibsen lidu

tím, ím jest na piklad druhý velký cizince, v N-
mecku pedevším uplatnný, Shakespeare.

U nás, kde stále jen máme jedinou velkou scénu —
Plzei je živa z píin lokálních jen z odleskíj praž-

ského .Národního — vyhrál Ibsen také jen dosud

u literát, kritiky,' inle.Ugence a divadelních gour-

mand.
Politickými nezdary, spoleenskými rozpady a

národohospodáskou tísní soužené duši eské je

Ibsen ješt píliš hokým hostem — jeho bolestná

pravda tím více pálí, jeho psychologie smutkem tím

žalostnji skliuje.

Ješt se nestalo vše u nás ani denním tiskem,

ani divadlem, co by pipravilo pdu pro pocho-

pení Ibsenova velkého umni — až se najdou —
musí se ovšem hledat — pravé prostedky pro po-

pularisaci slavného díla nesmrtelného Nora, pak se

ukáže, že práce tato znamenala též povznášení

úrovn umleckého vkusu u nás. V.

Bl SI SI

MÁJ V PROSTJOV.
lstská rada staroslavného moravského sídla

pán z Kravni" a pán z Perštýna rozpo-

menula se stediska eských spisovatel a pozvala

Máj k návštv msta, které pekvapujícím zp-
sobem peuje o moderní svj rozkvt.

Bylo to první pozvání z Moravy, pozvání tak

srdené a vroucí, že úast lenstva Máje i pes
krátkost doby k pípravám zbývající, byla zvlášt

živá. Dne 23. kvtna t. r. sjeli se v Prostjov,
majíce v ele pedsedu Máje Jaroslava Vrch-
lického a nejstaršího Májistu Adolfa Hey-
duka, který i s váženou chotí z Písku zajel do

Prahy, aby se k výprav Máje pipojil, tito spi-

sovatelé: Dr. J aromí r Bo r e cký, J osef M. Ho-
vorka, Methodj Jahn, V. K. Jeábek
(s chotí), Lad. Novák, Dr. DuchoslavPaný-
rek, Dominik Pavlíek, Karel Rožek,
Dr. Václav ezníek, František Sekanina,
F. Sokol-Traa, F. Soldán, Václav Stech.

Zpráva o zájezdu Máje roznesla se po celém

Prostjovsku, které svému nadšení dávalo prchod
nejenom na stanicích ped Prostjovem, ale i podél

trati.

V Konicích na nádraží uvítaly Máj místní

spolky hudbou a jásotem. Starosta msta Dr. Ka-
rafiát oslovil spisovatele nadšenou eí, pi emž
sl. Faltová z Ochoze podala Vrchlickému krás-

nou kytici.

Do Strážiska prapory vyzdobeného vjel vlak

za lomozu stelby a zvuk hudby. Nekonený jásot ne-

pehledného obecenstva podával dkaz o radosti

B

.Moravan z návštvy eských autor. Vitací ei
perušily bohužel píliš záhy výzvy nádražního

personálu k rychlému nastupování.

V Kostelci týž nádherný obraz spesteny
vncem družiek a hošík v národních krojích.

Jadrnou e starosty p. Menšíka, který Vrchlickému

a jeho druhm podal po slovanském obyeji chléb a sl
a pivo z hanáckého jemínku na Morav uvaené,
perušovalo neustálé nadšené provolávání slávy

obecenstva, které peplovalo nejenom nádraží ale

i všechny cesty a výhodn položené blízké pro-

story, za zvuk hudby a všeobecného jásotu hnul

se vlak k Prostjovu.
Na nádraží prostjovském zatím byla se již

dostavila mstská representace se starostou drem
Horákem v ele, poslanci dr. Perek, Pikryl,
Reichstiidter, sbory professorské, uitelstvo, zá-

stupcové spolk, paní a dívky v elegantních toaletách,

družiky v národních krojích, hoši v hanáckých

úborech a nepehledné zástupy obecenstva. Studenti

pišli do jednoho; posluchai obchod, akademie

v hezkých apkách, jež ervení svou pipomínaly

makový lán v kvtu.

Když Vrchlický s Heydukem objevili se na

plošin vagónu, nastal jásot nevylíitelný. Družiky
zahrnovaly radostn vítané hosty kvtinami —
kde kdo hrnul se k žasnoucím spisovatelm, aby

jim stiskl ruku a ubezpeil je o radosti, kterou

pociuje z milé návštvy Prostjov. Rychle proslo-

veny uvítací ei a pak již rozváželi ochotní pá-

nové krásnými ulicemi msta Májisty k rodinám, jež

se byly pihlásily k pohoštni radostn uvítaných

návštvník.

Udivení spisovatelé vítáni všude nadšenými po-

zdravy obecenstva, které peplovalo všechny ulice,

okna ba i zdi a stechy prostjovských dom.

O osmé hodin byla ve velikém sále Binkov ped-
náška Jaroslava Vrchlického o Svatopluku e-
chovi. Ped píchodem jeho naplnili Prostjovští

všechny prostory obrovské místnosti, a když se mistr

s leny Máje objevil, tu pivítán byl orkánem potlesku

a pozdrav. Dámy prostjovské podaly Vrchlické-

mu nádhernou kytici, za kterouž hluboce pohnutý

básník vroucn podkoval. Na to zaplo student-

stvo vyššího gymnasia krásný sbor Smetanv
»Vno* ;i capella ízením editele p. E' Ambrože.
A již ujímá se Vrchlický slova, aby za napjaté

pozornosti poslucha vylíil význam velkého svého

souasníka Svatopluka echa. Vrchlický vrhl

na echa ostré svtlo nadšeného obdivu. Líil, jak

se ech v literatue objevil, a jak vznikal nádherný

etz jeho básnických dél, jak v jeho prvotinách

již hlásily se zárodky rozsáhlých jeho epos, které

jsou klenby eské poesie nádhernými ale též ne-

rozbornými pilíi. eí Vrchlického roste ped po-

sluchai ech na literárního našeho giganta, jehož

význam kreslí Vrchlický sytým stylem, jakoby

z iiejtvoitebnjší látky obratn formoval svému

congeniálnímu druhu nejkrásnjší monument.
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Když mistr domluvil, potlesk a nadšený sou-

hlas zaburácel dvoranou. Kdo mohl, protlail se

k mistru, všeobecnou radostí až žasnoucímu a pro-

jevoval mu svj vdk, obdiv a své potšení.

Avšak na ulici ped domem tísnila se sta tch, pro

nž nebylo již v obrovském sále místa. 1 ti pHdali

se nyní k jásajícím poslucham a když Vrchlický

prodral se konen za nekoneného volání slávy

ke koáru, nebylo pomoci, musil nkolika slovy

odpovdti na tyto okázalé projevy lásky. Zatím

však studentstvo již vypráhlo kon a za okamžik

marn bránícího se a vzpírajícího mistra vezla roz-

jaená mládež ulicemi elektrickým svtlem skvle
ozáenými

Cílem byl nyní prostranný sál u Habust, kdež

byl na poest Máje poádán pátelský veírek. Zde

nastalo nejužší sblížení host s Prostjovskými.

Vrchlický a Heyduk ve vnci prostjovských dam
zahrnováni tém projevy pízn. Uvítací e, doje-

mnou a srddenou pronesl dr. K o v á í k, len mstské
rady, jemuž za všeobecného vzrušeni odpovdl nad-

šen jménem Máje Adolf Heyduk. Dokonce im-

provisován programm, sestávajíciz voln vyprávných
veselých historek, který zahájil Václav Stech ne-

tištnou dosud humoreskou a nkolika veselými

píhodami z pražského života, naež pihlásili se

k slovu Vrchlický, ezníek, prof. Zou-
fal a Heyduk. Dávno již byla minula plnoc,
když se spolenost poala rozcházeti.

Ráno o 9. hodin svezeni byli lenové Máje do

radnice, kdež jim byly ukázány plány nového di-

vadla, vypracované pražským professorem J. Kot -
r o u. Divadlo bude spojeno se spolkovým domem o n-
kolika sálech a mnoha prostorných místnostech,

a bude pi nm velká kavárna s restaurací. Náklad

rozpotený na 500.000 K byl z vtší ásti získán

dary a odkazy prostjovských vlastenc, zejména

místních mecenáš: manžel Vojákových.
Z radnice byli dovezeni hosté na velký nový

hbitov, kdež vzdána ped krásným pomníkem, dílem

to Suchardovým est památce nezapomenutel-

ného vlastence Vojáka, prvního eského sta-

rosty msta Prostjova, který se svojí šlechetnou

chotí statisíce vnoval na rozkvt milého msta.
Pak se odebrali Májisté k hrobu milého svého lena
Spáila-Žeranovského, jehož nit života byla

pervána loského roku.

Na to se pochlubili Prostjovští novými ástmi
msta, jimiž provezli hosty, aby jim ukázali, jak

Prostjov roste, vzmáhá se, a kterak je v nm pa-

matováno na moderní požadavky.

A již byl svrchovaný as na staveništ divadla,

kolem nhož se shromáždil tisícový zástup všech

obanských vrstev. Na nejkrásnjším míst pi

mstském sad zvedati se bude divadlo se spolko-

vým domem v »národní dm« slouené — za dv
léta rozevou se již brány dokonené budovy.

Na tribunu uvedeni lenové Máje starostou drem

Horákem, k nim pipojili se zástupci korporací,

starostové sousedních mst a obci, poslanci a ji-

nými hodnostái a tribuna obklopena byla vncem
líbezných družiek.

Slova ujal se za stavební komitét neúnavný dr.

Kováík, který uvítal shromáždní a o úelu bu-

dovy se rozhovoil

Na to starosta dr. Horák zmínil se o tom, jak

došlo k stavb domu, od nhož si Prostjov právem

tolik slibuje. Na to promluvil Václav Stech.
Dotknuv se nkolika historických dat prostjov-

ské kroniky, položil draz na okolnost, že msto jež

za eské správy uinilo takový pokrok, dospívá

k ešení krásného úkolu, kterým bude slouženo

nejpopulárnjšímu a všem vrstvám eského lidu

nejpístupnjšímu umní divadelnímu. Za spisovatel-

stvo vzdal dík za tento dkaz lásky k umnám,
a ukázal, kterou cestou eský národ dojíti mže
— na nikoho nespoléhaje, nikomu neve — svého

štstí. Po té první vrstvu zem, pipadne promluviv,

obrátil rýem Jaroslav Vrchlický, jehož ná-

sledoval Adolf Heyduk a starosta dr. Horák,
oba uinivše též pípadné projevy. Na to shrnulo

se všechno obecenstvo kolem družiny Máje —
nastal výjev nevyliitelný, nebo paní a dívky,

družiky a studenti zahrnovali literáty vonným
kvítím za ohlušujícího provoláváni slávy .....
O polednách pi bankete shromáždili se Prostjovští

opt kolem Májist. A když šampaské perlilo se ve

zvonících íších, tu promluvil dojemn k hostm
prof. Konvika, který ve své ei, zmiuje se

o významu Máje, i té okolnosti s pochvalou se

dotkl, že Máj svým nakladatelstvím eší velký

úkol nejen osvtový, ale i národohospodáský.

Jemu odpovdl Václav Stech, že velká smlá
akce Máje v nakladatelství práv tak jako pensijní

jeho fond a organisace hájení autorských práv je

energickým inem, kterým nechtjí spisovatelé e-
šiti problémy národohospodáské, nýbrž vybojovati

samostatnost eskému autoru, aby mohl bez

obav vždy íci plnou pravdu. V této svobod

je tím vtši moc, ponvadž spisovatelé každého ná-

roda plní velké posláni lidové výchovy. Otrok

nikdy nevychová lidi sebevdomé. Na to pipil

prostjovským paním a dívkám.

Pipitky uzavel Vrchlický veselou zdravicí,

jež skonila verši

:

Tkvi kámen v zemi, stavt se již zane;

a pijdou doby veselé i mrané.
Jak pišly, pejdou — nech as mnohé zmní

:

my jist pijdeme zas k otevení!
Po tomto programu do budoucna nastal radostný

jásot v celém shromáždní. Vše se shrnulo kolem

Vrchlického, kolem hostí — vše navzájem ubezpe-

ovalo se pátelstvím, a Prostjovští brali v zástavu

sliby, že k otevení divadla a spolkového domu

dostaví se Máj za všech okolností do krásného

msta v stedu požehnané Hané

Za nkolik okamžik na to hrely již koáry

s hosty na nádraží. Nastala chvíle louení.

Celé bezmála ticetitisícové msto bralo úast na

této chvíli žalostného rozchodu. Nádražím k uma-
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káni peplnném sotva že se Májisté prodrali

k vlaku. A když octli se ve vozech, vhouplo se

za nimi množství pán i dam, kteí v poslední

chvíli se rozhodli, že vyprovodí literáty až do Olo-

mouce.

A když vlak se hnul, nastala scéna nevylíi-

telná. Mávám šátkíj, metáni kytic, pozdravy, sliby

brzkého shledání — supící parostroj vyvlékl nás

ze shromáždni milých, drahých pátel, na jejichž

roztomilé, bratrské pohostinství nikdy nezapomeneme.

Nikoli pouze Máji — ne pítomným jeho le-

nm ^ ale eské literatue, jejíž zástup-

cové pišli na Moravu pookáti — poradovati se

z istých projev lásky — patily tylo z pamti
nevyhladitelné dkazy pízn.
Vdíme za n všem, kdož se nám v Prostjov

vepsali v srdce — též v našich srdcích zapsáno

jest pro vždy, eho jsme na Hané k svému nej-

radostnjšímu pekvapení byli svdky. Máj ved.e

Chrudimi, Písku, Slaného, áslavi, Tábora, Mladé

Boleslavi, Njmburka. Kolína, Plzn piše s radosti

do kroniky své v adu mst spisovatelstvo pízní

svou pekvapivších zlatými literami také perlu Hané,

junácký Prostjov!

Kdybychom vyjmenovati mli všechny, kdož Máj

v Prostjov dkazy své pohostinnosti až v roz-

paky uvádli, musili bychom naplniti sloupce to-

hoto listu. Ale pece jenom nkolik jmen dosud

neuvedených musíme zvlášt vyznaiti. Redaktor

místního asopisu » Hlasy z Hané*, kterýžto list

osvdil Máji nezapomenutelnou píze, p. J. J.

Drobný, zástupce Mš. besedy dr. M a t h o n,

na všech stranách snažili se zpíjemniti hostm
chvíle v Prostjov ztrávené. Pan professor Zoufal,
ve kterém jsme zjistili nejenom vtipného causeura,

ale i znamenitého umlce, jehož malby obdivovali

jsn-e s vtlikým respektem, uvedl zástupce Máje do

své domácnosti, kdež jim uchystal neoekávané
pekvapení též mistrovskými výkony své duchaplné

choti, jejíž specialitou jsou umlecké výšivky —
figurální i krajináské — které mohou závoditi

s nejkrásnjšími gobelíny. Paní Zoufalová by

mla krásná díla svá — pravé to malby jehlou —
vystaviti jednou v Praze. Byla by to nová nota

v našich umleckých výstavách.

Hostiteli len Máje, hostiteli, kteí se pedstiho-

vali v pozornostech vi nám, byli pp. Juda,
spisovatel, J. Kováík, továrník, Dr. Mat hon,
primá nemocnice, J. Nedlník, stavitel,?. Neu-
mann, podnikatel, . Wenclík, architekt, F.

Wichterle, továrník, Zoufal, professor.

Oba prostjovští sokové — spisovatel J u d a a

fará Dostál — siíastnili se všech slavnostních

okamžik, k nimž srdené zdravice poslali spiso-

vatelé Svatopluk ech, Jos. Merhaut, F. S.

Procházka, poslanec E. Skála, architekt Ko-
tra a j. M. A. Simáek poslal omluvný list.

Litujeme, že fotogramy z Prostjova nedošly v as
a že nemžeme vaditi je tedy do ísla. Obrázek

uvítaní Máje na nádraží v Konicích jest jedi-

ným, kterým tuto památnou výpravu Máje prozatím

zvujeme.

-=-=- E. Václavek, skromný mladý umlec, od

nhož jsme pinesli a ješt pineseme adu nžných
obrázk ze staré Prahy, odešel na vnost v 20.

roce svého vku.
Picházíval vždy jako po špikách, položil svitek

svých kreseb na redakní stl a tázal se jen oima,
co o nich soudíme. A když jsme mu pochválili,

co pinesl, odešel tak tiše, jak se byl objevil. Již

nepijde nikdy více. Plái nad jeho rakví, ve které

pohbeno tolik oprávnných nadji, zarmouceni ro-

diové a sourozenci. I nám je teskno, že už více

nestiskneme chvjící se vždy pravici skromného

mladíka, který svými obrázky dokázal, jak vele

matiku Prahu miloval.

; Z Národního divadla. V sobotu sehrána byla

stará Marivau.KOva veselohra sHra náhody a

lásky< v pekladu Bohd. Kaminského. Pro celý

veer nedovede hra upoutat — pijde s hlavním

trumfem hned v prvním jednáni a divák nemá se

už na tšit, není zkrátka niím novým pekvapen.
Pes to, že hlavní motiv je nkolikráte obratn vy-

užitkován a slovní parádou i zdravým humorem
bohat vyšperkován, psobí opakování jednoho a

téhož nápadu jednotvárn, až na konec dostaví se

umdlení. Všechno tu leží jako na dlani, a když

konen je vše vysvtleno a rozuzleno, pomáhá si

autor k divadelnímu životu injekcí žárlivosti, která

je z materiálu tak proidlého, že možno o ní íci

obvyklou frázi : ani neuškodí ani neprospje.

Myšlenka nebyla nová ani v dob, kdy veselo-

hra vznikla. Ženich by rád poznal povahu své ne-

vsty, pevlee se za sluhu a domestik jeho po-

ven úkolem, aby se krásce pedstavil jako její

nápadník. Týž nápad zrodil se však v hlav ne-

vsty, která také by se nerada provdala za lovka,
kterého nezná. A už tu je první opakování — ko-

morná zastupuje sleinku a ta v liboru a funkci

panské zaujme pozorovací pósu vi ženichovi,

o nmž ovšem neví, že je sluhou svého pána.

To je celá osnova, která má tucet zdánlivých

zápletek, úžasn prhledných, tak že zájem diváka

od výstupu k výstupu klesá. Je oividno, co se

stane. Komorná zamiluje se do komorníka, sleinka

do pána, a o nic jiného se nejednalo. Svtlejší

momenty má veselohra jen v tom, že pevleené
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figury nevdí o zámn svého protjšku a to je to

jediné, co vlastn baví.

Humor scény svižn reprodukovala pí. Hiibnerova,

roli sleinky dobije pochopila sl. Dostálová. Pan
Mušek píliš karrikoval, pan DeyI nemá pro milov-

níky tohoto druhu tch prostedk, jimiž by do-

vedl hledišt zaujati. Myslím, že práv toto obsa-

zení temperaturu ve hledišti znan ochladilo.

— o

—

v—
O Jednota csl:3?ch noviná, sousteující

žurnalisty, jimž vstup do Spolku eských žurnalistu,

ureného pro redaktory dennich list, je znemožnn,
chce zíditi Havlíkv fond starobní, vdovský

a sirotí. Vyzývá tedy eskou veejnost, které tak

obtav slouží, aby pispla.
Pejeme soudruhm a pátelm tmto, aby jejich

skromný apel nevyznl na prázdno. Krajinská a

odborná žurnalistika naše je organismem origineln

od venkovských list jiných národ se odlišujícím.

Dnes pracuji v listech jejich lidé vzdlaní, prozí-

raví a poteby eského života znající. Ojedinlá

nedopatení — nejkiklavji v nedostatených re-

ferátech z pražského ústedí obas se jevící — ne-

zavinuje snad nedostatek redakní pée jako nedo-

statek hmotné podpory té veejnosti, které s takovou

obtavostí a ochotou krajinská žurnalistika slouží.

Nemoc a smrt má nejlepší žn mezi novinái.

Když tito pracovníci v krátkých dobách oddechu
rozpomenou se na pozdní dny života, na to, co se

stane s milovanou rodinou, až klesnou ve vyer-
pávající práci — jest jim vru úzko. Vdovy a si-

rotka po novinái nikdo se neujme — sestárlému

žurnalistovi nikdo nepomže, zejména ti ne, jimž do

sedla, k hodnostem, úadm, moci a zisku pomáhal.

Proto mla by eská veejnost pokládati píspvek
k Havlíkovu fondu za malou splátku svého

velkého dluhu — ne pouze jedním píspvkem po-

kládati svou povinnost za vykonanou — ale mla
by toho dbáti, aby na novináe pamatovalo se ve

všech rozpotech spolkových, obecních, záloženských,

prmyslových podnik i zámožných jednotlivc.

Pak by tímto fondem dostal náš Havlíek pomník,
který by byl zlata cennjším a nejvtší bronzové

sochy významnjším.
Kdo teš a souhlasíš, zani agitovat u sebe.

Píspvky pijímá p. J, L o u k o t a, redaktor »Praž.

Hosp. Novin* v Praze, na Karlovu nám.

- Dvoákovu Dimitriji dostalo se v Národním
divadle nového nastudováni a nové scénické úpravy.

Dnešní umní pekonalo bohudík krisi esthetického

dogmatismu, nepipouštjícího na scén díla jiného

leda hudební drama wagnerovského stihu. Uíme
se cenit zas silné kvality hudební, zvykáme zas

vážit si hudebníka, který svým umním jediným,

s jiným nesloueným je bohatý a pvodní ....
A dospíváme ponenáhlu piesvdení, že dílo jako

jest Dimitrij oplývající invencí, geniáln konci-

pované a pracované se suverénním ovládáním tech-

niky, jest daleko životnjší než mnohé powagne-

rovské hudebni drama, teba pimykalo se ke vzorm
právem diskreditovaným, freba co dramatinosti se

tkne, splovalo se práv jen nejnutnjší, a co de-

klamace se týe, stálo na stanovisku povážlivé

svobody. —
Opee, která pes to vše tedy jeví se nám dnes

dílem mistrovským, dostalo se konen spravedlnosti.

Chef opery vyzvedl pedevším veškery poklady,

skryté v partii orchestrové V istém ladní, ve

vyrovnaném, veškerých píkrostí a hran zbaveném

zvuku plasticky vystoupilo bohatství symfonickým

proudem se nesoucího orchestru. A nové obsazení

elných úloh objevilo postavy zejména Dimitrije

a Xenie v neobvyklém svtle. SI. Bobková a p.

Maák vybavili se z dlaného tonu a z affekto-

vaných divadelních pós, v nichž jsme byli je zvykli

vidat. Zjevilo se rázem celé to bohatství citu, jímž

mistr postavy ony prohál : na míst dvou loutek

velké opery dv srdce cítící co nejveleji a tak

zcela prost. l'Hteme-li pak obsaiení dalších úloh

nejpednjšími silami naší opery, Mariny si. Sla-

víkovou a Marfy pí. Maturovou, zíme, že

pro dílo vykoi.áno opravdu co možno. Vyzvednut

pln pelivým studiem jeho obsah hudební, vystižen

pípadným obsazením jeho obsah lyrický, a nová,

dle ruských pvodních vzor upravená výprava

a scenerie pispla, že i koloristická stránka jeho

vynikla, rázovitá, skvlá a pec jemná.

Tak, vyvýšením všech svých pedností, potla-

ením a zastením stránek slabších psobil Dimitrij

silným dojmem silného umleckého díla.

K. Hoffmeisler.

jL Hudba v máji. Hudební nakladatelství V. Ko-

trba pekvapilo nas hned temi novinkami erpa-

nými z poesie jara. Jsou to delikátní elegantní

Hoffmeistrovy písn: »Pohádka máje«, velé a citu-

plné Piskákovy: »Touhy jara* a konen lahodné

dvojzpvy Rudla: >Z doby máje<. Upozorujeme
rádi na tyto interessantni publikace hudebni.
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Anketa »Máje«.

(Pokraování.)

Pan Vnceslav Hrubý, vrchní soudní

íšské, v Opav.

inv teba nemá-li krásná idea slovanská

rozplasknouti se v nive jako tpytivá bublina.

Ke konci století 18. jako meteor zazáivší,

v letech 1848 a 1860 na pdu reální uvádná,
utuchá a zmluje se víc a více. Neza-

krývejme této pravdy.

Vzdalujeme se stále více od sebe, místo

abychom se sbližovali. Partikularismus
kmenový až píliš vyvinutý, seperatismus
jazykový, který, než by erpalo se zvlášt-

ních studnic, žene nás k napodobení zde tch
tam onch neslovanských vzorv, jedno-
stranost a povrchnost v život veejném,
zejména to smutné faktum, že nedovedeme
vci politické, náboženské a jiné nás dlicí

momenty obmezovati na onu pdu, kam ony
náležejí, nýbrž že je penášíme na celý náš

život veejný, na náš celkový pomr, z ehož
povstává nedtklivost a chorobná evni-
vost, malicherná nepe jnost a onen druh

záští, jaký nedá se srovnati s kulturní vy-

výšeností, — vše to zpsobilo smr odstedivý,

smr tak mocný, že nekoistíme ani z té

skutenosti, které nebylo ve vcích minulých
a která nás k pstováni vzájemnosti pímo
nutká, z té totiž, že jsme všemi hlav-
ními kmeny sloueni \' jedné držav
a pimo na sebe poukázáni. Pohlížejme

si na to s hlediska politického jakkoli, zavr-

hujme austroslavismus — dobrá — ale z tohoto

faktického stavu musíme koistit, nemají-li

se splniti varovná slova Hrváta M. Baa: Joh
nama (bda nám), ako ne budemo razumjeli

rada, poslanec na snmu Slezském a na rad

naše doba i naš poživ.* .'X odbila juž hodina
jedenáctá! — —

Spolený postup jest nutný. Spoleným
postupem rozumím použití onch prostedkv
a cest, kterými lze myšlenku vzájemnosti
zrealisovati a uvésti v život praktický. Po-

jímaje tedy vc reáln, bez utopií a fantastinosti,

a stav se na pdu konkrétnosti, odpovídám
na otázky položené: spolený postup jest

možný, jen nesmíme chtít dosáhnouti
všeho najednou, nýbrž musíme jíti

k cíli vytknutému krok za krokem a

použiti k tomu vhodné, úelné me-
tody zej mna vhodných, praktických
organisac í.

Ne od stechy, nýbrž od základv musíme
stavti a spolenému postupu vy-
tknou ti jisté etapy.

Pdou, na níž lze vybudovati budovu prak-

tické vzájemnosti, jest prohloubené vdomí
národní ajazykovéjednotnosti Slova-
nv. V této jednotnosti záleží idea slovanská,

prohloubení a utužení jejího vdomí jest

podmínkou spoleného postupu, kýžené vý-

sledky slibujícího. Odtud tedy teba zapoít
práci, ke které tak nadšen nabádal pvec
podtatránský. A tato práce musí pedevším
k tomu smovati, bychom se poznali a

vymýtili pedsudky nešastným d-
jiným vývojem nahromadné, by-
chom se sblížili anauili sob navzá-
jem rozumti. Tojsouty pevné základy,
na nichž bude lze dále budovati praktickou
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vzájemnost literární, spoleenskou, za
vhodných podmínek hospodáskou, ba do
jisté míry i politickou.

Zaneme-li z tohoto konce, bude postup
jistý, slibný, snadný. Jesti národnos a náro-
dovos, s níž úzce slouen jest celý život

umový a spoleenský, rázu více e t h i c k é h o

:

tu lze u velké míe uplatniti nadšení, ideál-

nost, vbec motivy citové. V oborech politi-

ckém a ekonomickém stránka ethicko-citová
ustupuje za stránku vypoitavosti, utilitárnosti,

egoismu. Nebof v politice ') jsou rozhodnými
prospch stran a dvody taktiky, a ty ki-ižují

se mezi Slovany — zvlášt hled k rzným stát-

ním útvarm, v nichž Slované žijou — a budou
se i na dále kižovati mnohdy nevyrovnateln.
Život hospodáský pak podléhá železným zá-

konm ekonomickým ; s heslem »Svj k své-

mu< ku p., byí by se sebe intensivnji ozý-
valo, nieho nedocílíme, pakli jakost tovaru,

rutina kupecká atd. neumožní jeho praktiko-

vání -) Mají tedy tyto obory své speciální

podmínky, zde nedá se — zvlášt ve vku
materialistickém — operovati momenty ethicko-
citovými, ty mohou býti jen pomckou pod-
ružnou.

Musíme tedy vdomí jednotnosti národní a
jazykové uplatniti v život praktickém hlavn
tím, že se nauíme vzájemn si rozu-
mti. Appeluju pedevším na intelligenci. To
jest po mém soud unum necessarium. Bu
jsme jednotní pak to pjde, jen chtít, jen chtít

všichni,-') 'Slovanská idea« — utopií; tou
však bohudík není.

Bylf národ slovanský kdysi jednotný a z-
stal jednotným pes rznost djinného vývoje,
pes to, že ty které kmeny podléhaly rzným
vlivm, pes to, že jsme si zvykli kmeny na-
zývati »národy«; zstal národem jednotným,
jakým nejsou Germáni a Romani; slovan-
ština pak jest do dnešního dne (vyjma
ásten bulharštinu) jazyk gramaticky tak
ucelený, jak nejsou jazyky plemen práv jme-
novaných ;slovanskéjazyky dnešní jsou si bližší

než ku p. náeí nmecká a vlaská a nejsou
odchylnjší než náeí ecká. Arci jest tu roz-

díl písma, rozdíl pravopisv, jsou znané rz-

') Mají snad jen >strany« svoji politiku? Nenáleží
pedevším ce*l ku, aby m-1 »svoji« politiku? Kfíženi zájm
v tlese spoleenském je pirozený zjev. Prese všecko
»knžení« však pece každý stav, každá tída, každá strana— pokud jsou njak zastoupeny t. j. ustrojeny —
steží svj zájem, t. j. zachovávají si svoji politiku.

A mohl by svj zájem stežiti pedevsíin také celek,
kdyby co celek byl zastoupen t.j. ustrojen. Red.

'') Pouhým >heslem« nedá se nikdy mnoho docíliti,

není-li psobnost hesla podepena praktickým zízením.
Red.

') "Všichni" jsou hromada. A hromada jakákoliv, aby
mohla >projevit« své >chtní' nemá zstat jen hromadou
t.j. živou hmotou, ale musí dát si organickou
možno st výrazu; ustrojiti sel Red.

nosti fonetické, grammatické a frazeologické,

jsou rzné literatury. Nuže, tak bylo i u sta-

rých ekv : avšak kvetoucí literatury kmenové
nebyly tu pekážkou hluboké, vdom národní
jednotnosti, ba snad práv touto cestou do-

spl národ ecký nedostižné výšky své osvty.

Což nemli bychom i my Slované íditi se

tímto píkladem? Nermume se nad rzno-
stí svých literatur, nerekriminujme —
zbyten — tu Slováky, tu Rusíny,
tam Srby a Hrváty, ale hleme zjednati

uznání idei Kollárov; upusme od utopie um-
lého »jazyka všeslovanského*, ale i od myšlenky
•jazyka diplomatického" , která práv zavinila,
že jsme se dosud nehnuli s místa; za
to pokládejme všecky jazyky slovan-
ské za svj národní majetek, erpejme
z nich v každém ohledu, sbližujme je a na-

ume se jim rozumti tak, aby Slovan se
Slovanem ho voiti a dopisovati mohl
každý jazykem svým, abychom bez
obtíží ísti mohli knihy a noviny ve
všech nái^eích. Jak ohromný úinek mlo
by to ku p. na trh knižný! Dobrý spis

eský nalezl by odbytu po celé oblasti slo-

vanské a malý kmen Slovincv hrdji mohl
by rozpjatí kídla; sesílené vdomí jednotnosti

konalo by pak divy všemi smry veejného
života; i ta státní nmina pestala by stra-

šiti ... a menší, exponované kmeny nemusely
by se strachovati o svou národní budoucnost.

Jest arci pekonati jisté obtíže. K tomu ale

staí jen trochu dobré vle a píle. Psal jsem
o tom na jiných místech, zejména v >Nov.

Tšínských" r. 1903 a v pedmluv ku ^Praktické

rukojeti srovnávací jazykv slovanských* i bylo

mi namítáno, že prýjest nemožno nauiti se všem
jazykm slovanským najednou. Nauiti se mlu-
viti jest dosti tžko, lehce možno však jest na-

uiti se rozumti. Nauiti se rozumti
všem slovanštinám jest mnohem snadnjší,
než nauiti se mluviti i jen jediným bratr-

ským jazykem.

Ostatn prostý lid rozumí — bez vší pr-
pravy. Byl jsem svdkem, jak dlník slezský,

polský, rusínský a dalmatinský koující trho-

vec, kteí poprvé v život se sešli, po celé

hodiny bavili se velmi ile každý svým náe-
ím beze vší pekážky. Tak zvaní nunvari

z okolí Uh. Brodu picházejí provozujíce své

emeslo, mezi Poláky, Rusíny a Rusy; tázal

jsem se, jak se dorozumjí i dostal jsem vy-

ítavou odpov: »anu, dy tam mluvijo našu
e «

.

Jen intelligence — prý — si nerozumí a

dává se zahanbiti intelligentním Nmcem. N-
mec J. G. Seume píše ve své »Reise nach
Syrakus* str. 48., že se svou trochou ruštiny
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se všemi Slovany se dorozuml ; »so viel Ahn-
lichkeit«, dokládá, »haben die slavischen Dia-
lekte unter sich, von dem mssischen bis

zum wendischen und krainischen*.

Nuže, intelligence slovanská si nerozumí,
ponvadž nechce, ponvadž jest poho-
dlná, aby zaátené obtíže pekonala'). Sejde-li

se Cechonmec s nmeckým Slezanem, aneb
Vídeák s Dolnonmcem, z poátku si snad
nerozumjí ani slova; ale neznajíce jiného ja-

') Také •intelligence" je pouhý dav, t. j. živel jenž
sám ze sebe nedovede než trvat na míst. .Aby živel

bral so uritým smrem a pohánl užitený mlejnek, teba
mu vše potebné zaíditi, vyhloubiti korylo, nastaviti

koleka a hfidelo podle zákon mechaniky. Intelligence je

>pohodlná« uit se slovanským jazykm a pece není
pohodlná, protože se ochotn uí jiným živým i mrtvým
jazykm. Ne proto, že by jich potiebu k životu uznávala,
ale protože z nich — musí skládat zkoušky. Vc zaí-
zení. Red.

zyka, namáhají se trochu a za chvíli, když
navykli sluch na zvláštní rhytmus a výslov-

nost, jde jim zábava zcela hladce. A my? Inu
my se ihned chytíme jazyka »všeslovanského*
a mínní, že Slované navzájem nedovedou se

dorozumti, stalo se dogmatem.
Obtíže nejsou tedy ani tak rázu vcného,

jako subjektiv ného. Spoívají z velké

ásti v pohodlnosti, pedsudcích, zlozvyku^).

Jen tedy chtít a obtíže rázu vcného odstra-

níme prpravou, cvikem hrav, zejména když
se zane od školy.

Na základ vlastních zkušenosti tvrdím tedy :

Slovanská vzájemnost v pra.KÍ za-

íná odgrammatiky. (Pokraování

)

'-) Hlavn vnuknutím cizého zízení, které nás ovládá,
jehož jsme slepým materiálem a ochotným vyko-
navatelem. Red.

<^)^ (^^ ^^®p

Dr. D. PANÝREK".

Literární profil tuberkulosy.

lavným spisovatelíjm sta-

ily z pravidla jedno-

duché píbhy a ješt
do nedávná spokojovali

se autoi více mén
bžnými událostmi ži-

votními dojímavjšího
rázu, zradou, nevrou,
pomstou, svodem, zpro-

tivením se ádm lid-

ským vbec a spoleenským zvlášt. Takové
thema stailo na drama a také na novellu, ro-

mán a podobná dila ducha lidského.

Teprve dvacet, ticet let je patrno v litera-

tue, že tyto sujety už literáty neuspokojují,

aspori ne samy o sob. Hledali nové — omrzelo
je ísti a tvoiti stále podle staré šablony n-
meckého neb francouzského stihu, literaturu

lásky šastné i nešastné, osudného pochybení,

bezohledného boje za pravdu, kolísáni mezi
dobrem a zlem. Nejprve opatrn, pak stále

otevenji volívaly se problémy biologické,

t. j. pathologické. Ddinost, zatížení, choroba
získaná na pd zddné vášnivosti staly se

Ibsenem moderními a celá kohorta viklavých

individualit slep šla za ním. V dramatu je

to nejpatrnjší, v novele a povídce mén. Cho-
roby nervové a duševní hodily se autorm
nejlépe, nebo prbh jich nepostrádá živel-

ných otes, mohutných údaj, jímavých epi-

sod — není zpravidla neaesthetický a nemíj

se s pozorností a soucitem tenáe neb di-

váka.

Mén asto voleny jiné choroby, leda pro

episody. Takový žaludení katar nebo vole

hodí se jen pro veselohru nebo humoresku,
a také jen. pro episodu.

Za to od dob Dumasových (Dáma s kame-
liemi^ zamlouvala se tuberkulosa autorm pís-

njší i mírnjší observance. Nemoc ta rozší-

ená a obecn známá byla po ruce každému,
její píznaky nebylo teba vyhledávati v kon-

versaním le.\ikonu, ani studovati v odborných
knihách. Prbh její je nestejný a bylo lze

íiguru nemocnou vylíiti, jak to autor pote-
boval. Byla-li žádoucí sténavá, kašlající bytost,

která celou prací se plíží se svou bezkrevnou

tváí — dobe, nkteré pípady tuberkulosy

(t. zv. tuberkulosa chronická ili vleklá) jsou

takové. Poteboval-li literát mladoli, nápadn
jemnou, slinou bytost, která si nco vezme
k srdci (obyejn nešastnou lásku), naež
rychle vadne, až zhyne — tuberkulosa byla

tu jako na zavolanou. Ml-li hrdina románu
nebo dramatu po vyvrcholení dje prudkým
vzmachem vášn náhle zhynouti, aby to bylo

pravdpodobnjší, nadhodilo se ve vypravo-

vání tu a tam cosi o matce souchotináce a

hrdina mohi bez újmy na pravdpodobnosti

dje zemít chrlením krve. Sympatie obecenstva
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Liyly a jsou pi mlynáovai dítti ze známé
líaupachiady jako pi Chateaubriandov Atalie

;

soucitnjší tenáky rády si zaplácí pi po-

hnutlivjších pasážích dje.
Tolik každj> zkušenjší autoi' vdl, že ne-

mocný stížený tuberkulosou — vezmme pí-
pad nejobyejnjší. \'leklou tuberkulosu, jež

mže trvati léta — je bledý, s rudými skvr-

nami na tváích, obyejn vysokého vzrstu,
spíše schopný, nežli obmezenj', že pokašlává
obas beze zejmé píiny, hubne, obas má
nechu k jídlu, mnivý rozmar, brzy je nevá-
zan veselý, brzy sklíený — pozdji že kašle,

mívá horeky, hubne, potí se v noci (což už
se do výtvoru literárních mén hodí), obas
mže chrliti krev atd. atd. Kašel, horeka,
chadnutí a konen i ty rudé skvrny krve na
šátku ke rtm chvjícím se pitisknutém —
to aparát zcela pípustný do dl dobe aesthe-

ticky vychovaných literárních snaživc. Kdo
by se proto dovolával prjm, zvracení a ji-

ných symptom této choroby? Výše uvedené
projevy choroby jsou poetické a neurážejí nijak

útlocitu tenáky, která si do života musí od-
nésti jen samé nadoblané vidiny, jen nic po-
zemsky praktického a stízliv všedního.

Již tmi nkolika slovy je vlastn podán lite-

rární profil tuberkulosy. Autorové ji pedvádjí
kuse. Kdo z nich ví o mén aesthetických
projevech choroby a chce býti realistickým.

shrne symptomy mén aesthetické vtou vše-
obecn líící konená stadia, na píklad »byloh a he« nebo »nemoc chýlila se k po-

sledním tasím, « nebo »sil Rženiných bylo již

na mále« atd. Pak se dá na jevo, že se

hrdina nebo hrdinka už ani na nohou udržeti

nemohli, ba ani na lžku vzpímiti, ale duch
byl stále jasný, ba mže i horen býti vzní-
cen. Ped jeho oima dává se táhnouti vzpo-
mínkám z jarého mládí, reminiscencím na první
lásku, vzdušné zámky svtoborných plán
atd., kterážto rozpomínka obyejn vyloudí slzu
z oka (obyejn jen jednu, nebo na tu se
lépe hodí poetické srovnání s opálem nebo
perlou tiše se zakutálevší do podušek.)
Z povdného vysvítá, že je literární profil

souchotm obyejn plativý a hodn fa-

lešný. Nevytýkám, že je neúplný — takový
neliterární projev choroby by rázem zvrhl
úchvatný dj ve smšnou parodií, ale jest

umle konstruovaný. Umírající souchotiná je

rád, že má pokoj a mimo to z pravidla nemá
ani tušení, že ume. Do poslední chvíle ví, že
se zotaví, uzdraví, jen co pijde jaro nebo jen
co tolik síly nabude, aby mohl zajeti na jih,

na který má uspoeno. Je to bez toho jediné
dobrodiní této choroby, že zastírá nejbližší

budoucnost a neiní obt svoji pessimistou.

ba naopak peplfiuje ji optimismem, dává bu-

dovati dalekosáhlé plány, na které by asto
ani lovk železného zdraví nestail, dopává
nemocnému chvílí i dn euforie, kde s radost-

nou tváí vypráví lékai, jak je mu dobe, jak

se cítí zdravým a silným a potrvá-li to, že

záhy odjede na jih. Tak mluvívají souchotinái.
Vdni autor o tuberkulose je kusé — a

proto bývá i jejich líení málo vrné, málo
pravdivé, i když chce být realistickým. Proto

belletristé-lékai povoláním nevolívají tuto cho-

robu za dramatickou pítž svých hrdin —
nanejvýš ješt zánt mozkových blan (Emil

T r é v a 1, Nasta v Silnjší nežli milování*)

a kde to iní, (na píklad v novelle téhož au-

tora »Motto perpetuoo, kde Nemorosa zmírá
tuberkulosou), je dj provleklý a unavující,

teba s hlediska lékaského mistrn líený
i umlecky, pokud to v daných pomrech
možno, dobe konstruovaný.
Ostatn jsou formy tuberkulosy, které se

vbec nehodí ku spracování umleckému v-
bec a literárnímu zvlášt. Taková prudká míli-

ární tuberkulosa usmrcující teba v 5 dnech za

nejasných píznak tu na tyfus, tu na jinou

chorobu upomínajíci, práv tak jako mnohotný
tuberkulosní zánt kosti nebo povlovn se

rozlézající tuberkulosní lišej (lupus) nehodí
se belletrístovi. Co s tim v dramatu nebo
v novelle ! Jen souchotiny hodí se do umní,
a také ne plným obrazem, nýbrž jenom zre-

digované, upravené, dle poteby dobrých spiso-

vatel zahalené do ízy, aby jejich hnusná
nahota nezarážela, neodpuzovala zpsobné
tenáe.

Odborníka, jenž se rozhlíží z tohoto stano-

viska po literatue, bude tedy pedevším zají-

mati, pokud se ten který autor odchýlil od
skutenosti. Lze to ovšem jen demonstrovati

na nkolika typických, dle možnosti obecn
známých píkladech. Nemohu pedpokládati,

že by kde kdo znal polskou, do eštiny ne-

peloženou novellu »Šmier« (Smr) od I g n.

D a b r o w s k é h o. ve které se líí nenáhlý
skon intelligentního souchotináe s marnou jeho

láskou. Ala z deseti dva ti tenái znají jist

»Dámu s kameliemio nebo >VíolettU'< a nejeden

tená bude pece znáti Hofmannovy povídky.

Nuže »Dáma s kameliemi« a její blíženka

»Violeta« a také >.'\ntonie« z Hofmannových
povídek umírají tuberkulosou. Na tch dvou
chci, jako na známých typech vyvoditi, jak

chápe strjce aesthetického díla tuberkulosu.

Volím úmysln drama a operu jakožto nej-

úinnjší, mnohdy takka nezapomenutelné
formy slovního umní, operu pak i proto, aby
se objevilo, jak zvuky umlce snaží se vyjá-

diti tuto nemoc a její projevy . . (Dokonení.)
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JOSEF KRATOCHVÍL:
Z písni starého oráe.

I.

eJak by ruce, nohy
svíral želez kruh,

táhnu, táhnu, táhnu

tžký žití pluh.

\' potu tváe zoral

jsem již mnoho lích,

sklidil jsem však pouze
ústrky a smích.

Zrak se kalí, hasne,

praská v tle sval —
nenaíkej, hochu,

táhni mlky dá!

!

Táhnu, táhnu, táhnu,

poád k zemi niž —
daleko je k žatv,
ku hrobu mám blíž.

111.

iftahoielo nebe
rudým plamenem,
hromy bijí do skal

blesku ramenem.

Do tváe mn šlehá

ostrý dešt bi —
jen si hromy bijte,

jen si blesku sy

!

Budu tiše orat

bez pestání dál,

by i celý vesmír
proti tomu stál.

Drsná to sic práce,

trapné muky díl,

ale stojí vru,
stojí za to cíl

!

V.

eJak to trvá dlouho,

než uzraje klas

!

Pibývá mn práce,

utíká však as.

Po modravém nebi

obláky se snou
jako tiché touhy,

jež se v duši hnou.

Marn rozbíjím však
doufáním si leb:

ten klas neuzraje,

aby dal mi chléb.

Dá mn jenom práci,

mozoly a pot ....
A na konec nkam
za hbitovní plot

!

JI.

Vyšívali mne z msta,
jako starý brak,

sotva moh jsem sebrat

pláš a hl a vak.

V kraji, v kterém plno

navaleno hrud.

vyorat mám pravdu,

zaorat mám blud.

ím jsou hrudy tvrdší,

tím je slabší dech.

dokonat však. Bože,

mne tu práci nech!

Zachy ješt zavas
zlomených sil vrak —
vyštvali mne z msta
jako starý brak!

IV.

dvorano jest pkn,
všude pokoj, mír —
honem, honem k bránám
vyvláeti pýr!

Jest ho v poli mnoho,
ven s ním na ohe!
Kdyby snad se šíil,

utlail by žei.

Vyhlíží jak lovk,
jenž by rdousit chtl
pdu, z které vzešel,

již by líbat ml.

Vyhlíží jak zrádný
jedovatý štír —
honem, honem k bránám
zavláeti pýr!

VI.

Jak ten skivan výská
si dnes vesele

!

Po dnech všedních pišla

boží nedle.

Zapadl te náhle

na mé mkot,
zavýsknu si také

po té klopot.

Podívám se nkam
v blízký modrý les,

svoboda prý slaví

veliký v nm ples.

Zavýsknu tam znova
plným dechem plic —
svoboda je všecko,

bez svobody nic.
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KAREL KLOSTERMANN:

Mlhy na Blatech.
Román.

(PokraiovánL)

o se stalo ?« vydrala se

jí otázka.

•Co se stalo, ona
nám poví,< ekl tvrd.

•Já vám nerozumím,
tatíku,' zablábolila

dívka. »Napadlo mi jít

k báb, do Zbudova .

.

proto . . . proto že . .

ten košíká nebyl do-
ma a já jsem musela ekat . . . Odpuste mi,

tatíku zlatý . . chybila-li jsem . .
.'

9*" »0 to tu nejde. Vdt chci. koho jsi na
Blatech potkala!"

Propukla v plá: bylo jí, že ped ní stojí

Vojta a že jí dává znamení, aby za žádnou
cenu pravdu nepovdla.

Potužák vstal, pistoupil k ní, chopil ji

tvrd za rameno.
>Mluvl« velel.

• Potkala jsem lovka . . . neznám ho< . . .

trhan znla e — -promluvil na mne . . .«

>Nu? co potom.''

• Promluvil na mne ... co mám v ko,šíku ?

se ptal . . a košík mi chtl vyrvat . . . tak

jsem jej uhodila pstí do oblieje ... a ... a
. . . utekla jsem . . .«

•Uteklas? A ten lovk za tebou se hnal,

co?«
»Nevím, tatíku — byla mlha . . nevidla

jsem více nikoho . . .«

Bylo jí, že slyší Vojtu, an jí kií hroziv
do ucha: »Ml! ml! ani slova víc! - nebo
jsi prokleta!"

»A nikdo jiný se tam neukázal?" ptal se
otec, písn, tvrd, klada draz na každé slovo;
•pravím ti ješt jednou : mluv istou pravdu !•'

Vzchopila se, mlela chvíli, jako by pe-
mítala, pak odpovdla pevným, zmnným
hlasem

•Nikoho jiného jsem nevidla. Nevím, vidl-li
kdo mne."

• Jdi spát te, .Apoleno," pravil mkce,
•doufám, že moje dít m nepelhalo.
Václav zatím, pišed do maštale, ani lucernu

nerozžal, aby možno-li, ani híbek ani pacholek
jeho píchodu nezpozorovali. Obával se, že
by se to pak bez otázek a hovoru neobešlo,
a jemu do ei nebylo. Byl unaven k smrti
a, pes své brzké osvobození, na duši ne-
výslovn sklíen. Svlékl se pokud možno
zticha a ulehl. Le. jedva ležel, už stál nad
ním Vojta, piplíživ se svým koiím krokem.
Dotknul se zlehka jeho ramene.

• To's tu brzo," zašeptal mu na ucho.

Václav se zachvl. Neodpovdl.
•Nu, tak povídej pece ! Jaké to tam bylo ?«

• Smiluj se nade mnou, Vojto! . . neptej se,

nech m! , . . jindy, zítra ... ti povím. Dnes
už nemohu. Nemžeš si pomyslit, jak hrozno
je tam a jaká muka jsem snášel" . . .

Dal se do pláe, stkaní ho prozradilo.

•Ty babo jedna! ty bakoro!" posmíval se

mu Vojta. 'Ty pláeš' Mne na kíž kdyby
pibili, stydl bych se plakat. S tebou nic není.

Ponechat t tam mli nkolik nedl aspím, to

by ti bylo posloužilo ! Ty vru nestojíš za
peníze, které tvj táta musel vyklopit, aby t
propustili. Jdižiž! Chtl jsem zvdt, s kým
ses tam sešel, ale už vidím, že to z tebe ne-

vytáhnu. Kdybys byl k emu, byl bych ti ekl,

kdo toho knížecího holomka pohladil a pro
mu to udlal. Vím to. slyšíš ? — ale pro sebe

si to ponechám!"
Domníval-li se, že tím, co takto napovdl,

vzbudí zvdavost Václavovu nebo že ho n-
jakým zpsobem vyruší z jeho otrlosti, zmýlil

se dkladn. Ubohý hoch zajisté jen opakoval

svou prosbu, aby mu popiál klidu a dodal,

že je mu jedno, a kdokoli pšáka udeil, on
sám že to nebyl, o tom pan soudce se pe-
svdil a pustil ho na svobodu.

•Tak, tak ! — jedno je ti to, podívejme
se!" odpovdl na to Vojta tímže svým
úsmšným tónem; »mn by to jedno nebylo.

Nu, chu je chu! Vychr se tedy nebo pro-

fukej tu noc, jak se ti líbí, a zítra se dále

potácej pitomn svtem, di se a plaho rok

s rokem, celým životem, jak se na poádného
sedláka sluší. Máš to v krvi, za to já mám
v krvi nco jiného."

Sevená jeho pst rýpla ležícího dosti surov
do plece. Bylo ticho, nikdo už nepromluvil.

.\11.

Ubhlo asi pt nedl. Bylo po žních na
Blatsku a sklize v celku nebyla špatná. Po
osudné velké vod v ervenci nastalo poasí
tak píznivé, že odinilo mnohou škodu, již

voda na polích zpsobila ; i žito, o nmž se

soudilo, že vzalo nejvtší pohromu, utrplo
jen v nejnižších polohách, kde stály lány

delší dobu pod vodou
;
pšenice také tu a tam

slabji sypaly, ale jemene a ovsa byla velká

úroda a kvalita ukázala se pímo výbornou.

Brambory, o nichž se pedpovídalo, že shnijí

doista, zotavily se úpln a bylo lze oekávati
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bohatou sklize, také jetele a polní pícniny

stály dobi-e, dokud vbec ješt sklizeny ne-

byly, a v pnin otav nadje byly nejlepší.

Vody potoku Soudného jevily se býti jakýmsi

miniaturním Nilem ; sebraly ohromné spousty

omice a mrvných látek v hoejším svém toku

a složily je na Blatských luinách
,
jež zavlažily,

a, když pak se vytratily a paprsky Blatského

slunce zapály do pažit, vybujela na tchto
vegetace.

'To je pastva!* libovali si híbkové a ho-

spodyn litovaly, že nesvily Blatm dvoj-

násobný poet hus.

Než, mezi hospodái dostala se do proudu
otázka rozdlení Blat. Ve všech vesnicích se

o nm už rozjímalo a mluvilo a domácí
zpoury a rozepe následovaly v záptí. Ho-
spodyn jevily se vtšinou daleko konser-

vativnjšími hospodá a málo pály této

novot. V Pašicích u Krušných bylo Boží do-

puštní ". hospodá, nejstarší jeho syn Jakub,

zasazovali se o pokud možno < rychlé pro-

vedení dlby. Krušná zase ze všech sil se mu
stavla na odpor a všecky její dti. pokud
byly doma, nevyjímajíc nastávajícího pana
doktora a nejmladšího, ve tvrté tíd nmecké
reálkv Budjovické propadlého Frantíka, kteí

oba pišli zavítat na prázdniny do Pašic, se

pidaly na její stranu. Jakuba se všichni

báli — vdli, že s nim nejsou žerty; za to

si schlazovali zlost na starém, zvlášt ne-

bylo-li Jakuba doma. Konec tchto šrtek a

slovních bitek býval ten, že Krušnej se uchy-

loval k svému píteli Potužákovi do Plástovic.

Tam jako by nových sil byl erpal: když se

vrátil — a vracel se pravideln, když vdl,
že Jakub je doma — , on to byl, kterV^ útoil,

najm na dti.

»Ty vn nedopeený doktore !•' osopil se

kdys na Josefa, j-ty, pokej, uhlídáš, jak s tebou

zatoím a do jaké výšky ti povsím žlab!

Ty se zadívej do svých lejster a u se. abys

do listopadu byl hotov ! Co se ty pleteš tady

do našich vcí a zastáváš se mámy. která

nemá za krejcar rozumu ?«

»Je to, mordyje, pravda !« pisvdil mu
Jakub, <ty nás jen okrádáš. Já být tátou,

hnj bys nakládal. Za tvou uenost nedám
fajfku tabáku !«

Otci by se byl Josef vysmál, nebo vdl,
že nikoli tento, nýbrž matka mu bude posílat

peníze do Prahy, ale staršího bratra se bál

jako ohn; tomu odmlouval vždy jenom
šetrn a skrovn. Ani tentokrát jinak uinit
se neosmlil.

• Brate, » pravil vlídn, >ty mluvíš, jak

tomu rozumíš. Kdybys ml tušení, jak tžce
hlava pracuje, nemluvil b3's takhle. Kdybys
pisel do Prahy a vidl, jaké úct a vážnosti

se tam tším, vru že bys byl hrdým na svého
bratra* . . .

.Tak to dodlej a já budu mluvit jinak*,

vpadl mu do ei Jakub; »nejsi jediný selský

synek, který se dal na studie, ale tolik asu
na studie žádný ze všech, co jich znám,
nepoteboval. Ostatn, to je tvá vc, já se ti

do toho nepletu, já t vydržovat nebudu,
nepochodíš-li. A te nás nech na pokoji a

svého si hle! Co ty tu budeš plísnit tátu,

že je pro rozdlení Blat ? O máminy husy
ti jde, vi? — aby i nadále cpala do tvých

dravých kapes všecky peníze, které za n
trží ! fia,_zlatky trží a desítky z hospodáství
ubírá ! lovk ti to musí jednou strit pod
nos, abys nemyslil, že jsme tak hloupí ! Jdi

se podívat, co je trávy všude, kam se ty

potvory nedostanou, a kde jsou, všecko je po
nich jako by spáleno. Pt, až deset kus do-

bytka víc by každý sedlák odchoval, kdyby
Blata se rozdlila a každý si své spravoval. Ne-
víš-li tátovi, jdi se zeptat Potužáka a ten

není marný, rozumíš!*
>Tak ! tak!* pisvdil Krušnej.

Zoiv pak Frantíka, který se povaloval na
lavici v samé zahálce, zle se na nho oboil.

»A ty, co tu lelkuješ, darmožroute ! Jedeš

mi na vodr rovnat snopy! Zapáhnu t te,
kluku, a officíra ti vyženu z hlavy. Uit ses

nechtl, di se tedy!*

Výrostek se klackovit zvedl z lavice a ho-

dil po otci vzdorovitým, urputným pohledem.

•Však eknu mám, jak se mnou nakládáte,

táto!* zabruel. »Já . . .*

Nedomluvil. Jakub piskoil, chytil ho levicí

za paesy a tvrdá jeho pravice ráz na ráz

teskn dopadala na tváe, šiji i záda hochova,

který se jal vát, jako by na noži visel.

»já ti dám, zmetku smlý!* opakoval n-
kolikrát po sob, neustávaje bušit do kluka,

naež ho vystril ze dveí.
• Uvidíte, táto, že ho jednou zabiju,* pravil,

když kluk byl venku, •a m potom teba
obsí. Nevycepoval-li jste ho vy, dohoním já,

co jste zameškal.*
•Pomoz Bože, to zas-bude rámus!* vece

s povzdechem Krušnej ; »co plátno cepovat ho,

když máma zase všechno pokazí. <

• Jen necht, s mámou si promluvím ja,*

odpovdl Jakub. —
Tomuto podobné výjevy byly u Krušných

na denním poádku. U Potužák bylo jinak;

tam zajisté bylo ticho a vše bez kiku a ne-

vle se obcházelo. A pece cosi viselo ve

vzduchu, cosi neviditelného, tísnivého, nco
jako skryt psobící otrava. Vycházelo to

z Václava. Tento hoch zajisté, pírodou již

znan nesmlý a váhavý, s asu svého vz-
nní na Hluboké, stal se ješt daleko plašším

a zádumivým. \'šickni v dom záhy to zpo-
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zorovali a otec i matka nejednou se ho ptali,

chybí-li mu nco, ale po každé se jim dostá-

valo krátké odpovdi, že nic, co by vdl.
Konal svou práci jako díve a tlesn v celku

nescházel, ale nápadno bylo, jak asto se za-

díval do prázdna, jako by jeho oi bloudily

jinými svty.
»Ten chlapec se mi nelíbí,* zasteskla si

kteréhos veera matka, rozmlouvajíc s hospo-

dáem, »pipadá mi jako ztracený, jako by
poád pemýšlel a hloubal o nem, co ped
námi stojí.

«

Potužák pokril ramenoma.
"Nevdl bych, co by mohl tajit. Nemocen

není, to je jisto; tož myslím, že mu to pejde.*

Selka potásla hlavou.

»Uchovej nás Pánbh,* pravila a slzy sejí

vkradly do oí, »ale chvílemi se mi vkrádá
myšlenka, že to dít se nám zblázní. Ta vc
tenkrát ho tak podsila, mozkem mu pohnula,

není to jinaké, s toho asu je to.*

Potužák se ulekl tchto slov, ale pemohl
se, nedal toho na sob znáti, Celou noc tehda

nespal, rozjímaje, jak by vci pišel opatrn
na kloub. Pozoroval hocha, zavádl s ním
rzné hovory, pátral na všecky strany, ale

nieho se nedopátral. Žena má pravdu, íkal

si : leknutí, hrza a strach jím otásly, ale

aby se pominul rozumem, toho pece nebude.

Do takových konc docházejí toliko lidé, kteí

zahálejí. Neustálá práce ho vyhojí, po njakém
ase zapomene . . .

Neklamal se v jednom : strach a hrza lehly

na ducha ubohého Václava, avšak nikoli strach

a hrza, které ml za sebou, nýbrž ds, jenž

s tch as neustával ho muiti a jenž mu
pocházel od híbka Vojty. Cítil- li se díve
poután k tomuto hochu jakousi tajnou, nevy-

svtlitelnou kouzelnou moci, jíž nebyl s to

odolávati, dsil se ho nyní ím dále tím více,

a pece neml dosti síly, aby se od nho od-

trhnul, a pouta mu byla nyní zjevná. Jeho

ustrašená obrazotvornost zavlékala ho bez

volání v ono místo hrzy a hanby, kam se

byl dostal na pouhé lživé udáni onoho pšáka
a z nhož, jak se mu zdálo, jen Božím zá-

zrakem vyvázl. Co konal Vojta, muselo neod-
vratn dojiti svého konce na onom míst, a

on sám se pokládal do jisté míry za jeho

spoluvinníka, ponvadž nejen že o skutcích

jeho ml vdomost, ale že i cítil, že by se

marn vzpouzel, kdyby Vojta chtl, aby bral

na nich innou úast. Cítil také, že Vojta si

s ním pohrával nic jinak, než jako rybá
s rybkou, která již visi na udici. Ten zajisté

na nho tém nepromluvil ústy, ale zraky

jeho mluvily, jako jedem napuštné stely do
duše se mu zabodávaly. Krom toho mu ne-

mohlo ujíti, že jeho sestra je úpln ve vleku
tohoto strašného lovka. Jeho svdomí se

ozývalo, bouilo se, domlouvalo mu, aby upo-
zornil otce, matku — ale kde že by se byl

odvážil! . . . Nejvíce se bál nocí. Ulehávaje

veer, oekával po každé, že Vojta se piplíží

k nmu a že bude nco od nho žádat, nco
strašného, píšerného . . . žádat? — to to, po-

ruí mu, pohrozí, a jemu nezbude než to vy-

konat. Vdl pedem, že by se marn bránil,

že poslechnouti musí. asto prodbl celou

noc ve smrtelných úzkostech, zíral upen do
tmy, napínal sluch, pí každém šelestu se za-

chvl . . . Než, Vojta nepišel, ani jednou se

neobjevil u jeho lžka, a ím déle trvalo toto

neustálé oekávání, tím trapnjší byly ped-
stavy, které jej muily, tím úpornji pemítal

o plánech a úmyslech, jež Vojta po jeho soudu
kul. Nkdy by byl písahal, že zaslechl šramot,

že spatil pebíhající stín; pak nepochyboval,

že híbek se plíží ven svým neslyšným kro-

kem noního dravce, a jeho myšlenky pelé-

taly k Apolen. Ta jist a neomyln se krade

ze své komrky, schází se s Vojtou — v sad
u rybníka, 've stodole, v polích . . . bouil se.

hnus a zlost ho jímaly, šeredné obrazy v rá-

mech erné noní tmy vyvstávaly v jeho

rozhárané, horen zmítané fantasii . . . psti

jeho se zatínaly, pudilo ho to ven, ale neml
síly, nohy byly strnulé,v žilách krev se pro-

mnila v olovo a na ucho zavznl hlas —
pelud sluchový — ostrý a teskný jako údery
kladiva na kovovou desku: »Lež! lež! lež!

ty blázne! to je osud!* . . . Jindy se chtl
pomodlit. Boha poprosit, aby ho zbavil tchto
strašných muk : rty jeho jektaly slova, avšak

rozptýlené myšlenky se k slovm nevázaly a,

než se nadál, tkvl ped oima zase obraz za

obrazem, šeredný, oplzlý ... a za tmi obrazy

v záptí rmutné pívaly hanby a . . . vzení .

.

vzení . . . posmch . . . peklo . . .

Jinak Apolena. Ta zajisté, všecka jsouc ve

vleku Vojtov, nejen se mu nevzpírala, ne-

bouila se, ba, s rozkoší se mu poddávala;

pijímajíc jeho názory, duše její splývala víc

a více s duší jeho. Co on chtl, bylo i její

vlí, jeho tužby jejími se staly. Václav se ne-

mýlil tuše, že jeho sestra mivá schzky
s Vojtou : skoro každé noci se s ním schá-

zela na rzných místech, nejvíce v sad
u rybníka. Podobalo se, že se od nho pi-
uila vši oné koií dovednosti, s jakouž uml
zatajovati a skrývati své noní výpravy a

všeliké svoje konání. Nikdo nikdy ji nepistihl,

nikdo neml potuchy, že ti dva se spolu schá-

zejí, a zaasté více než polovici jasných

nocí vespolek spolu trávili. Zasvcena do jeho

konání, obdivovala se mu a s obdivem svým
se mu netajila, naslouchala nadšen jeho e-
em, milovala jej vší svou bytosti. Není po-

chyby, že k vli nmu by se byla všeho

ostatního na svt odekla, rodie opustila,

616



RONÍK IV. M A J ÍSLO 39.

hanb a bíd by se byla vydala. Nadcházely
chvíle, ím dále tím astji se opakovaly, kde
divoká, nezízená váše se v nm probouzela,

objímal, líbal ji jako šílený, nevzpírala se mu,
ale v rozhodném okamžiku, kdy už už pod-

léhala jako tam na Blatech, na behu potoka,

v nejosudnjší den svého života, vydralo se

jí z úst slovo prosby, oddané, plné dvry
v jeho velkodušnost, jako by spásu hledalo

u nho ped sebou samou. A, podivná vc !

— tato její prosba nebyla nikdy marnou. Její

odpor by byl pemohl lehce, její prosb neo-

dolal. Ziistala neporušenou. Po této stránce

obavy jejího bratra se nesplnily.

"Máš pravdu, « íkával, »teba pokat! Ale

my to nevydržíme, povídám ti, nevydržíme..*
Všecek se chvíval, odvracel se od ni, nkdy

se i stalo, že od ní utekl, a ona pak marn
ekala, že se vrátí.

Jindy, po njaké pestávce, poínal rázem
moude mluviti, po svém ovšem, o svých sta-

rostech, tužbách, plánech do budoucnosti.

A pak zase, asto z istá jasná, bez jakéhokoli

pechodu, vracel se k projevm své lásky.

»Mám t proto tak rád,- íkával, »že mn
víš. ekl jsem ti, abys se nebála, že bych
ti ublížil. .A já ti neublížím, radji bych zemel.
Kdo ví, budeš- li kdy má — avšak víš, jak to

myslím, celá má, jakobys byla má žena.

Mou ženou být nemžeš — kde že by t mi
dali? .Aspo te ne. Možná za deset let jednou,

možná za dvacet. Až ním budu, ním
velkým, vtším než je Lochmout. Cesta je

dlouhá. Ale ty mí víš, ty neodstoupíš ode

mne. ekni mi to, výslovné mi to povz, já

vím, že slovu dostojiš . . .«

Tu ona pak

:

»Mj zlatý Vojto, mj milý, rozmilý! To víš,

že budu tvá. Tys mi nade všecko na svt.
Pánbh dá, že se dokáme bez híchu . . .« —
Vlahá srpnová noc po horkém dni. V sad
u rybníku sedli ješt, a plnoc dávno mi-

nula, k sob se tulili. Pedcházel výbuch jeho

vášn, slovem ho zase uprosila. Chtl utéci,

ale ona jej zadržela

-Zsta!" žadonila ; »je mi teskno bez tebe,

jen s tebou žiju. Pro chceš odejíti? ^ vždy
se nic zlého nestalo a také se nic nestane.*

'Nestane! nestane; ty to víš?« odpovdl
prudce.

»Jak bych nevdla? \''ždy bys nebyl ty

mj Vojta, kdybys na mou prosbu nedal. Hle.
já se t nebojím a ty bys se bál mne, ty, který

se nieho na svt nebojíš ?«

i>Tebe se nebojím, Apoleno, ale tob ublížit

se bojím. To jediný strach, který mám. Už
jsem si myslel, že by bylo lépe, kdyby Václav

byl s námi. L'lovk by odolal . . . Ale s Václa-

vem nic není, z toho bude sedlák a nic víc.

Však dobe víš, ten je z jiného deva než ty.

-Moje e je, že ho tam mli podržet, v tom
vzení, nebo dopravit do kriminálu do Bud-
jovic. Tam by se byl seznámil aspo s lidmi,

kteí se nebojí, a ti by mu byli napravili

hlavu.

«

*Máš pravdu, « pisvdila, »s Václavem nic

není, ale ty zsta, my ho nepotebujeme.

«

.A \'ojta tedy zstal. (Pc.kraováni.)

BOHUMIL BRODSKY:

Za obzorem.
(Pokraovaní.)

III.

tetí hodin dovezl po-

voz správcv oba pány
k ville. Villa Amalie
postavena asi deset

minut od T., na mír-

ném svahu malého ú-

doli. Stedem ubíhal

bystrý potok, jehož

kišálov isté vlny

byly útulkem hbitých

pstruh. Za potokem táhla se lesnatá strá,

chránící údolí ped západními vtry. Zemelý
notá, lovk milující vášniv pírodu a klid,

vyhledal si toto místo a postavil villu, ne-
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Dámy prý dlouho spaly a nejsou hotovy
s toaletou. Roubal i Vraštil sešli tedy do
parku potulujíce se po stezkách. Byli ne-
trplivi. Vraštil ml po krátkém vyspaní stále

žíze, verejší holdování rzným nápojm
mstilo se neuhasitelnou žízní a pál si, aby
aspo vody se mohl napíti. Roubal byl roze-
chvn. Jel dnes s pevným úmyslem, že si

musí odvézt uritou odpov. Napadalo ho
sice, že píliš chvátá, že mže chvatem mnoho
pokazit, nemohl však pemoci tajnou náruživou
touhu, aby se mohl zbavit muivé nejistoty.

Spoléhal na píznivý osud a odhodlal se
napjati všechny síly, aby prorazil. Bylo mu
nepíjemno ekati a v duchu se bavil úsmškem
nad marnivosti žen, které se domnívají, že
pišel kochat se jejich toaletou a pvaby.
ekání se ponkud prodloužilo z jiné také

píiny. Když služka oznamovala, že se k ville

blíží povoz, naídila paní notáova, co má
íci, a vešla do své ložnice, ze které dvée
zstaly oteveny.

>Nešfastný Roubal opravdu byl mnou za-

ujat,* povídala hlasit seste, která byla již

odna a nyní ped vysokým zrcadlem v jídeln
upravovala svj úes a drobnstky na svém
odvu. Pi slovech sestiných otoila se pe-
kvapen ke dveím a zvláštní úsmv ukázal
se na jejích rtech.

>Ty se domníváš, že pozornost Roubalova
patila tob?* tázala se pídechem posmchu.

»A komu by patila?* ozvala se vdova
udiven.

»Myslím, že také trochu mn,* odpovdla
s drazem.
»Ach jdi, blázínku, to se tob zdá. Vždycky

ti íkám, že svým podívínstvím, svou ne-
pístupností všecky slušné nápadníky odpudíš.*

>Bu opatrná, netvr nco, co není pravda.
Snad že nkteré nápadníky, ale ne všechny.
Ostatn pro bychom se piely. Za chvíli se
pesvdíme.*
A zase se obracela k zrcadlu. Paní notáova

nebyla však tak pokojná, jako sestra. Pišustla
do jídelny, zapínajíc cestou blzu, a postavila
se vedle Jaroslavy.

"Poslechni Slávko, on ti nco naznail?,*
ptala se starostliv.

»Záleží ti na tom nco zvdti?* ptala se
Jaroslava chladn.

»Jak to mluvíš I To víš, že mi na tom záleží.

Pedstavovala jsem si Roubala jako galantního
muže, který se nám obma koil, ale žádné
nenaznail, že by byl pro jednu i druhou
urit zaujat. Snad nkterou z nás bude
zvlášt vyznamenávat, ale dosud myslím ne-
mžeš ani ty ani já íci, že by se byl roz-
hodl*

»A kdyby se byl rozhodl?*

•Opravdu mne napínáš,* pravila netrpliv
a jakési zklamání se ji ukázalo v oích.

»Což by to bylo tak divné, kdyby se

nkdo o mne zajímal? Nejsem snad už
dost stará, abych mohla rozhodovat o své
budoucnosti?*

• Ale dovol, vždy nic neíkám. Jsem pece
tvá sestra a bylo by slušno. abys mne naped
upozornila. Nevím jak se potom chovat.*

• Chovej se jako jindy. Také si se mne
nikdy netázala, jak se já mám chovat. Co
pijde, pijde. Sama ješt nevím, na em se

rozhodnu.*
•Neudláš pece nic bez švakra. Považ, jak

by tím byl uražen. On s námi nejlépe smýšlí
a nejlépe nám poradí."

• Slyšíš, Blažo, toho poruníkování radova
mám práv dost,« vybuchla Jaroslava prudce.
• Což jsem já jeho švakrovou? Odkázal také

mn nco tvj muž. abych se musela obávat,

že bych nco ztratila, kdyby se to stalo bez
radova svolení? Ano, povídám to dnes poprvé
a povídám to pro budoucnost, že se mi za-

chtlo konen svobody! Ubhla léta mého
prvního mládí, smutek za smutkem jsme trávily

a když jsme si mohly oddechnout, pišel rada
a ten nás doma zavírá, jakoby njaká nevinná
zábava byla hned prohešením se proti sluš-

nosti. Pamatuješ se, jak v nocí cestou huel a
stále vytýkal, co tomu ekne veejnost, že

jsme se tak dlouho zdržely a ve spolenosti
pán pily šampaské. Jemu by bylo milejší,

kdybychom zstaly doma a daly si pinést
sklenici piva, kterou bychom v zahrad v be-

sídce ukradkem pily. Ze tebe tak poruníkuje,
tomu se nedivím, ale pro já mám vedle tebe

vést takový poustevnický život? Chce se mi
žít.*

Rozohnila se a její oi se vášniv zaleskly.

•Ty jsi do nho zamilována.' povídala paní

notáova s úžasem.
»A myslíš, že tomu nejsi blízka?* zvolala

Jaroslava a rozesmála se podivným smíchem.
»Já? Co si to myslíš?" bránila se zmaten.
•Pro najednou jsi neupímná? Ode mne

chceš upímnost, ale sama dovedn skrýváš

vše. Ne, má zlatá, nejsem slepá a vím, že

kdyby líoubal chtél, neekala bys na ukonení
druhého roku. Ostatn,* ekla náhle zmnn
a zvážnvši pistoupila k seste, » nechci t
olupovat. Miluješ-li ho a on tebe, udlej, jak

chceš. Nejsem tak škodolibá, abych t pi-
pravovala o štstí. Te by nás to ješt hluboko
nebolelo, uvykneme ta i ona ztrát. Slibuji

ti, že nevyužitkuji výhod závti a nezkrácen
vrátím ti podíl, který mi pipadne. My ne-

smíme, mezi sebou mít intrik, vždy jsme

pouze dv.*
Vdova zprvu pobouena bouliv sestru

objala a zasypala ji polibky.

61,s



RONÍK IV. M ÁJ ÍSLO .'.9.

>Ty má drahá dušiko, kdo by ti chtl
ublížit. Bu šastna, doufáš-li štstí dojít. Já

se neztratím, na nic se nevážu a vím pevn,
že vdovou na vždy nezstanu. Moje povaha
je jinaí, dovedu si pomoci, ale s tebou je

h. Máš Roubala ráda?<

»Nevím,« ekla stísnn a zadívala se koknu.
»Nemohu sama si dát odpov. Je mi v jeho
pítomnosti úzko, nepokoj m jímá, vím že
je to jiný lovk, než s jakými jsem se dosud
setkala. Je v nm cosi velitelského, panovitého,
že mu nemohu odporovat. Je-li to láska i
nic, nevím.

«

>Je, je, už jsi zamilována,* zasmála se paní

Blažena a zapomínajíc rázem na své vlastní

sny, všecka se nadchla myšlenkou, že sestra,

to zadumivé, nešastn vypadající dít
konené je na cest štstí. >Je to odvážný
lovk ! Poprvé pišel a už chce koistit. Ale
opravdu nechceš se zeptat rady, co tomu
ekne ?«

»Na bych se ho ptala? Vím, že když se

rozhodnu, žádné pemlouvání mne od roz-

hodnutí neodvrátí Mám už takovou ne-

šastnou povahu, že asto nco dlám, akoliv
vím, že to není dobré. Rada bude chtít ekat,
bude radit, abychom se na Roubala doptávali,

abychom jeho majetek oceovali, ale to se

mi do duše protiví. Komu mám náležet, a
mu náležím.

«

» Pece by snad bylo dobe hned se ne-

vázat. Nezrazuji t, ale upozoruji. Ostatn
máš pravdu, i se hlasem svého srdce. Dlouhé
úvahy nic dobrého nepinášejí, A te rychle,

musíme si pospíšit, aby dlouho neekali. Mám
je zdržet do veee, až pijde švakr?*

» Dlej jak chceš, eknu ti potom, na em
jsem se rozhodla. Je dost asu, pozveš-li je

pozdji. A snad je vbec nebudeš zvát. Nevím
sama, co budoucí chvíle pinese. •<

Pitiskla si dlan ke spánku a vyteštila oi
do prázdna. Paní Blažena spchala ješt na
okamžik k toaletnímu zrcadlu a jaksi smutn
se sama na sebe pousmála. Malinký, prchavý
sen jí zazáit a hned svadí. Nu, nebude se

trápit. Jen co mine rok, však ona najde život

a cestu oddechnutí.

Za okamžik vycházely ob po terase dol
do parku. Páni byli nedaleko a spchali jim
vstíc. Paní notáova, svží a bystrá, vrhla

patravý pohled na Roubala a zachytila jeho

pohled smujíci k Jaroslav. Sotva se s ním
pozdravila, obrátila se ke správci, tázajícímu

se, jak se dámy dom dostaly.

»My dobe, vy bezpochyby také, jenže jste

se asi víc vyspali než my. Pijeli jsme už
hodn dlouho po tetí hodin.*

»Nu my jsme pišli sice dív do hotelu, ale

o spaní nebyla ani e. Celou noc chodili hosté,

nkteí z nich dokonce chtli na chodbách a

v pokojích vyzpívat a vyhvízdat celý koncert a

všecky pochody vojenské kapely. Jsem dnes
unaven a žíze mám, že bych moe vypil.*

Jako bez úmyslu si postžoval a bylo dobe.
Pani Blažena hned ochotn volala na služku,

aby donesla ze sklepa láhve s pivem. Vraštil

se omlouval, ujišoval, že nebylo jeho úmyslem
pijít do villy pít, ale vdova nacházela svj
dobrý rozmar.

»Nic nevadí, pane správce, tím lip se nám
bude povídat. Bylo by to ukrutné nechat vás
trápit, když jste se vera tolik obtoval. Ješt
ráno musela jsem se srden smát vašemu
humoru. Máte velmi šastnou povahu, škoda
že jste na slabé pohlaví tolik zanevel a z-
stáváte, na potupu všem dámám, svoboden.*

>Milostivá paní, kdyby byly všechny jako

vy, pál bych si, aby mi nkdo napráskal,

že jsem se už dávno neženil,* povídal s roz-

marným povzdechem.

>Vyjste šíbal,« smála se, hrozíc mu. 'Umíte
se dobe vymlouvat. .Ale pokejte, musíme
nco na vás nalíit. Nebylo by lip jít nkam
do stínu si popovídat? Zde píliš slunce

pálí.*

>Jak ráíte porouet. Kde je Roubal?*
Ohlédl se, a spatil Roubala v prvodu

Jaroslavy, zacházel postraní cestou na opaný
konec zahrady. Blažena se také ohlédla a stín

pelétl její tvá. (Pokraování.)

619



ÍSLO 39. M Á J RONÍK IV.

iiiáíÉ^^^^^^^^^^^^^^^' «*P»1B1
;:'T;«N,iU!,ii.ji;.n,,.

,

ilBlíS'!-

iiiiiiSálÉi

M'

^^

PRAHA VERA A DNES.
Vzpomínky a kresbj' nkolika autor.

XVII. BEZPENOST.

'ak se asy mní . . . tam, kde nyní stoji velká

budova policejního iditelstvi, vystavená za

vlády známého policejního iditele Piiumanna r. 1861,

bývaly ti domy ; v jednom z nich, zvaném u tí

zlatých hvzd, míval prý Veleslavín svou tiskárnu.

Na nádvoí policejní budovy stojí stará, vysoká vž,

poslední památka na bývalé staromstské opevnní.

Státní policii má královská Praha od r. 1868.

Ped tím mla policejní moc v rukou obec pražská

a ješt r. 1734 mívala Praha mstské vojáky, kteí

Stávali u radnice a bran mstských. Dležitým i-

nitelem v bezpenostní správ bývali ponocní, ze

kterých vznikla pozdji policejní stráž. Dnes o po-

nocných vdí jenom pozdní chodci, kteí vídají

podél dom záhadné postavy. Zastavují se u krám,
prohlížejí zámky a prohledávají staré kouty. Tyto

noní pochzky zavedeny byly v Praze již v dobách

nejstarších. Konával je sám — primátor, jenž ob-

cházel msto s ozbrojenými žoldnéi. Ponvadž
však pan primátor nestail, býval zastupován ra-

šfany, kteí byli povinni na veer v uritém po-

adu a ozbrojeni dostaviti se k poncce. Ve dne

bdli nad bezpeností msta a jeho obyvatel branní

a hlásní ili také povžní zvaní.

Opatrní konšelé pražští již r. 1584 stanovili, aby

na vži rathauské ponocní bedliví, stízliví, zku-

šení a dobe zachovalí se drželi. Ti pak mají ve

dne praporeek erveného plátna na dlouhém bidle

a v noci lucernu s hoící svíkou a v které stran

by hoelo, mají jej vystriti. Též také mají v noci

až do svítání každou hodinu po osmkráte se ohla-

šovali a každé ohlášení na všech tyech úhlích

vže páiti, a to ohlášeni má býti takové:

>0 bože náš všemohúcí,

ra strážce býti svou mocí

mst Pražských i obcí.«

Zpívati má hlasem, notou jako: »Bliží se as
ku povstání.*

Zbrojí ponocujících byl »kord, voštp a na vo-

štpu konev nebo korbeU.

Dležitou funkci mívali hlásní na pražských v-
žích. Byli povinni dnem i noci obcházeti na ga-

lerii kolem vže, celé okolí bedliv pozorovati a

každý oheíi údery na zvony ohlašovati. Za dne

vztyil hlásný smrem, kde požár vznikl, ervený
prapor, v dob noní ervenou svítilnu. Souasn
se šturmovalo zvonem a troubením. Proto bývali

na vžích také zvláštní trubai. Poslední hlásní

byli na vži u sv. Mikuláše na Malé Stran, kteí

byli odvoláni r. 1892.

Nastala jiná doba, zizovány telegrafní a pozdji

telefonní stanice a konen požární automaty, a hlásní

na pražských vžích stali se zbytenými.

Hlásil-li povžný vznik ohn, vyslán byl hasi,

aby vypátral podrobnosti vzniklého požáru. Jak

primitivní a zdlouhavé bylo toto opatení, dovídáme

se z Vejdlkova >Památníku hasiského sboru*.

Pod vží sv. Víta stál strážník. Vznikl-li ohe, na-

psal hlásný vže svatovítské na lístek, kde ohe
zui, vložil depeši do plechové krabice, spustil ji

dol, strážník vyal lístek a spclial s nim naproti

hasii, jenž hned po poplachu bžel z hasiské

stanice malostranské

na zámeckc schody,

kde mu strážník lístek

hlásného odevzdal.

Z historie hlásných

zajímati bude ješt, že

hlásný na radnici ml
povinnost ohlašovati

hasiské centrále dva-

náctou hodinu pole-

dní. Pozdji poven
úkolem tímto hlásný

na vži malostranské

u sv. Mikuláše. Od
r. 1892, kdy hlásný

tento odvolán, ohla-

šuje se poledne vý-

stelem z dla na Ma-
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skuten

rianských hradbách, jenž stal se regulátorem

všech pražských chronotnetr.

Pro bezpenost majetku a oban praž-

ských je památným usneseni mstské rady

z r. 1853, aby zKzen byl sbor hasiský.

Sestával z poátku ze 30 muž. .Xž do ro-

ku 1866 vykonávalo lenstvo sboru hasi-

ského rzné obecni práce, jako ištni ulic,

dopravu úrazem stížených, rzné pochzky,
penášeni nábytku pro dstojnické byty,

oprašováni akt atd. Rozumí se samo sebou, že

vedlejší toto zamstnání nemohlo býti na pro-

spch dležité této instituce a proto bylo do-

cela odstranno. Dnes stojí hasiský sbor

pražský na výši dokonalosti, je opaten zna-

menitým, moderním náadím a pi každé

píležitosti osvduje se odborný jeho vý-

cvik. editelem hasiského sboru je Fr.

Vejdlek, za jehož ízení sbor stal se

chloubou Prahy.

Ješt dnes najdeme v nkterých starých pražských

domech hasební náiní. V roce 1852 bylo obnoveno
naízení, aby v každém dom byl na pd sud

s vodou. Z ustanoveni nynjší požárni policie sluší

se zmíniti ješt o hlídkách, jež vysílá hasiský sbor

do zábav, divadel a cirk. V^ roce 1877 zavedena

byla hlídka hasiská u mstských pokladen v radnici,

v r. 1898 u pokladny berního úadu v tržnici staro-

mstské a v r. 1901 u berního úadu ve Staré rycht.

V obou zemských divadlech koná po dobu ped-
stavení bezpenostní hlídku sedmilenná hasiská
stráž, v divadlech pedmstských konají hlídku le-
nové místních sbor hasiských.

Jaké potíže mívali naši pedkové s mstskou
stráží, o tom vypravuje Fr. Ruth v Kronice Krá-

lovské Prahy zajímavé podrobnosti. R. I32!i naí-

zeno v Praze, aby v noci každý, jda po most,
ml svtlo a dle rozkazu z r. 1329 na znamení

dané rychtáským zvoncem vbec po mst každý

musel nésti si svtlo, sice byl podezelým a byl

pokutován ; byl-li po tetí postižen beze svtla, byl

policií sebrán a potrestán vzením
tídenním nebo temi kopami gro-

šv a vypovzením z msta na

rok.

Na nárožích bývaly v želez-

ných klecích ohn smolné, hlavn
pi požárech, aby lidé jdoucí hasit

vidli na cestu; u Císaských na

Vácslavském námstí bývala ta-

ková nárožní pánev, o níž kolovala

legenda, že v ní byly vystavovány

hlavy satych. Na poátku století

sedmnáctého bylo v Praze na

hlavni cest od F^rašné brány pes
most na hrad 120 svítilen. Ale

vedle toho svítili si lidé poád
ješt sami pochodnmi. R. 1763
naizuje magistrát, aby chodci

jdoucí v noci po most neotloukali

hoících pochodní o zábradlí nad Kampou,
aby od toho nevznikl ohe. V domech
bývaly kameny s dlky na shasínání po-

chodní. V prjezde mistodržitelské budovy

spatujeme podnes takový kámen s jam-

kami.

Tak se asy mní — dnes je na nkolik

hodin cesty vidti nad Prahou ohromná zá-

plava, vznikající z tisíc lamp se svtlem

bu plynovým nebo elektrickým — —
O bezpenost obanstva v nejširším slova

toho smyslu peuje policie. Ve starém na-

uném slovníku Riegrov je zajímavá její

definice. Jsouc takka »betanem všemi

odvtvími státní administrace se proplétají-

cím*, jen tím prý se liší od státní politiky

v užším slova smyslu, že jest jejím úelem
pedstižné ili praeventivní zamezování roz-

manitých pohrom sociálních. Na naši policii nemáme
upomínky nejržovjší.

Bývala do opravdy betanem, jenž snažil se

vniknouti zejména všude tam, kdoko policejních chef
pražských spatovalo njaké nebezpeí pro stát. Bý-

vala postrachem našinc, kteí temperament nji si

poínali, a ponvadž bdlé oko policejní vidlo ne-

bezpeí všude, dostal se každý, kdo jakýmkoli zp-
sobem súastnil se veejného a národního života,

s policií ve styky když ne práv vždy osudné,

tedy vždy aspo velice nepíjemné. Hlavni a ne-

blahou pomocnicí policie bývala pravá její ruka,

smutn proslulá pražská censura, která hlídala

žárliv každé volnjší slovo z poátku dokonce

v rukopisech, pozdji v tištných publikacích a jež

uinila se svými pehmaty asto a asto až ko-

mickou.

Má tu podnes svoje sídlo, ale zuby její jsou už

znamenit obroušeny. Když svého asu proklouzly

ped ni v oob výjimeného stavu echovy »Písn
otroka«, zpsobilo to nejea v literárních, ale ve

všech vrstvách naší spolenosti znanou sensaci.

Vzpomeme jen dob, kdy krut vládla divadelní

censura, jež celé ady kus diva-

delních potlaila anebo aspo na

dlouhou dobu odsoudila v zajetí.

Dnes ovšem má už i policejní

censura názory mnohem shovíva-

vjší —
Policie má svoje ústedí ve

známém paláci na Ferdinandov

tíd. Po celém mst a pedm-
stích rozvtvena je si poboných

úad, policejních komisaríátv,

a bezpenostní službu vykonává

dnes již pes tisíc policejních

strážník — —
Vedle censury jmenuje se nej-

astji v novinách tak zvané bez-

penostní oddlení policejní. Tady

odbudou si nejpalivjší chvíli

provinilci, kteí v tak zvaném
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departementu IV. bývají podrobeni kížovému ohni

otázek. Odtud bývají dopravováni k trestnímu

soudu, a tenái novin doítají se pi každém sen-

sanžjším zloinu nejdkladnjších podrobnosti

o tom, jak vinnik byl stopován, jak etná armáda

detektiv vyslána na jeho dopadení, jak byl postižen,

jak tvrdošíjn zapíral a jak konen byl z inu
bu usvden nebo ke kajícímu doznání pohnut.

Tajná naše policie není také práv nejlíp zapsána

u obanstva. Zejména neblahou byla její psobnost

v dobách politicky vzrušených. Máme na ni svoje

specieln pražské stesky a nutno poád ješt domá-

hati se odstranní jejich píin.

Policie koná také, jak známo, do-

hled pi veejných shromáždních,

zábavách, v divadlech atd. Bý-

vala v tom smru také neobyejn
nedtklivá a písná. Co se jenom

naši herci, zejména nebožtik Sam-

berk, nachodili na policií pro svá

extempore I >Zaklepal-li asn rá-

no nkdo na dvée mého bytu,<!

vypravuje ve svých vzpomínkách

Samberk — "byl to jist policajt,

jenž pišel mn oznámit, abych

se dostavil na policii pro kuplet

nebo pro vtip, který jsem veer

ped tím udlal na jevišti,* Sam-

berk extemporoval dál a došlo

to konen tak daleko, že mu
policejní iditel Sedláek pohrozil

vypovzením z Prahy, opováží-li

promluvit na jevišti nco, co se

bliku, ale nikoli slavné policii líbit.

Ješt do nedávná bývala Praha svdkem smut-

ných prvod pouliních. Z policejního iditelství

táhl obas za dozoru policejních strážník celý

zástup zbdovaných postav, jejichž cílem byla mst-

ská vznice, zvaná »Fišpanka<. Byla to smutná po-

dívaná na pouliní toto pranýování, jež bylo ko-

nen na drazné naléhání odstranno. Tuláci do-

pravují se nyní do vznice ve zvláštních vo-

zech s malými, zamížovanými okénky, za

nimiž bývá vidti zoufalé tváe vagabund,

kteí nieho na svt tak se nebojí, jako po-

strku do domovské obce. Nejtunjší lov

mívá policie na obasných generálních visi-

tacích, jež koná mimo nadání v noních

kavárnikách a v hospodských brlozích. N-
kdy za jedinou noc polapí sto i více tulákv

a tulaek.

Postrachem malých dti je parková policie

mstská. Zízenci bývají dobe ukryti a bda
tomu capartu, jenž šlápne na trávník, do

kvtinového záhonu nebo utrhne ratolístku

nebo dokonce kvítek. Bývají to scény velíce

vzrušující, pi nichž dojde z pravidla k velice

hluným výstupm.
Není ovšem možno upozornit na všechny

zpsoby bezpenostní služby velkomstské.

se ješt jednou

bude sice pu-

Zasahuje do všech oborv a odvtví veejného ži-

vota a innosti. V lét hlídají strážníci behy, aby

se nikdo nekoupal na místech, kde koupáni není

dovoleno, v noci obcházejí hlídai Vltavu, aby

v ní nepytlaíli nepovolaní rybái, v dobách, kdy

lze oekávati stoupání eky, obcházejí v inunda-

ních obvodech povodní stráže

Není ovšem jiné pomoci — velké msto je jako

malé dít, jež musí býti hlídáno a steženo na kaž-

dikém kroku.

Mílerádi uznáváme výhody všech bezpenostních

opatení — ale nkdy je jich, bohužel, tolik a

nkdy je starost o nás tak pe-

( úzkostlivá, ba dotrná, že nám
velmi asto kalí nejkrásnjší po-

žitky !
Tacitus.

El B2 BI

z ESKÉHO ŽIVOTA.

D Vážené odbratele Máje

upozoriujeme, že píštím íslem

poíná poslední tvrtletí IV. ro-

níku našeho listu. Kdo zaplatí

pedplatné ped vydáním 42. ísla,

súastní se slosování umleckých
prémií v cen 3000 K úpln
zdarma, nech odebírá Máj pí-

mo z administrace, z kuihku-

pectvi nebo prostednictvím pp.

sbratel. Kontrolní kupony slosovací budou vlo-

ženy do ísla 43. Bližší v ínsertní ástí tohoto ísla.

• Ze života dra Bedicha Pacáka vypravuje

dr. Štolba ve svých Pamtech, vydávaných Na-

kladatelským družstvem Máje (3. sešit, str. 72,):

V nedli dne 10. kvtna 1868 sešla se v Šárce,

v hostinci »Na Žežulce«, spolenost mladých lidi,

kteí zde v ústraní hovoili o všem možném a ze-

jména také — jak ostatn ani jinak býti nemohlo
— o politických pomrech. A do spolenosti

té nepoznán vloudil se, jako obyejné, len

tajné policie, jenž podal pak o tom, co zde

slyšel, raport v ten rozum, že pojednou vy-

stoupil prý na stl mladík, kterýž promluvil

ku všemu zde shromáždnému obecenstvu

zpsobem takovým, že bylo mu ihned jasno,

že jej zatknouti musí.

To však nebylo tak snadné. Posluchai

obklopovali mladého muže tak, že k nmu
dotlaiti se nemohl, a když pak spolenost

odcházela, a policejní zízenec na blízkém

vršku úmysl svj provésti chtl, shrnul se na

nj houf lidí, stloukl ho dkladn a shodil

j s vršku toho dol.

s,J\ Ale tím policejní zízenec nedal se nikterak

^i odstrašiti. Zdvihl se, vypjil si kdesi kon
iJ a ujíždl na policejní e.xposituru do Bubene,

kdež vyžádal si policejní assistenci do Stra-
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hovské brány, do kteréž ihned naped odejel dou-

faje, že spolenost ona tudy do Prahy vrátiti se

musí.

Le výpoet jeho selhal. Spolenost, jako by to

byla tušila, volila jinou cestu k návratu, nebo do

pozdní noci v brán se neobjevila.

Policejní zízenec neztratil však nadje. Z celé

ei mladíkovy a ze zevnjšku jeho vycítil, že jest

to asi poslucha nkteré vyšší školy, a protož jal

se neúnavn obcházeti ústavy technický a univer-

sitní. A tu pojednou, dne 6. ervna odpoledne

spatil mladíka, do Klementina se ubírajícího, jenž

zdál se mu totožným s eníkem ze »Zežulky«.

Pistoupil k nmu, chopil jej za ruku a prohlásil

hhned za zateného. Mladík, nanejvýš pekvapen,

vytrhl se mu a chtl utéci. Avšak zízenec poal

volati: »Zlodj, chyte zlodje* a bžel kvapné za

ním. Nahodivší se k tomu mstský strážník pi-

pojil se k nmu, a když za velikého sbhu lidí

»zlodje* konen chytili, zatkli jej a odvedli na

policejní editelství.

Mladík ten byl náš kollega Bedich Pacák,
kterého dodala policie po pedbžném výslechu

trestnímu soudu, kdež podržen ve vazb a vyše-

tován pro — zloin velezrády.

Rozilení naše bylo nepopsatelné. Vyšetování

vedeno s rychlostí úžasnou, arci ale v dobách

onch zcela obyejnou, co nejhorlivji pátráno po

úastnících schze oné, kteí by mohli dosvditi,

co policejní zízenec tvrdil, a již dne 15. ervence

téhož roku postaven ubohý náš soudruh ped pti-

lenný senát, jemuž pedsedal rada Mentberger,
kdežto žalobu hájil státní zástupce Dr. Hlaváek
a obžalovaného Dr. Kuera.

Líení prohlášeno za tajné a skonilo tím, že

Bedich Pacák uznán vinným zloinem velezrády

a odsouzen k tžkému žalái na dobu pti
rok, zosteného postem, každého prvniho pátku

v každém tvrletí, jakož í k náhrad útrat, s líe-

ním spojených. Dvody teny tajn, a proto o nich

nic zvdti jsme nemohli. Jen to proneslo se pece,

že svdkové nemohli Pacáka s jistotou poznati

a že musel tudíž pi líení vystoupiti na stl a opa-

kovati ped nimi slova závadná.

Tak se aspo tehda vyprávlo.

A k odvolání uinnému vrchní soud zvýšil
trest ten na — deset rok, naproti emuž soud

nejvyšší snížil ho zase na pvodních pt
let.

Pacáka odvedli do trestnice Sv. Václavské, která

dnes srovnána jest se zemí. A tam chodili jsme

jej nkdy — asto to být nesmlo — navšt-

vovat.

Byl tam souasn s Barákem, a každá ta-

ková návštva rozrušila nás nemálo. V prjezde

prohlížela si nás zvdav vojenská stráž, na scho-

dech setkávali jsme se s trestníky nkdy s pouty

na nohou, a když po chvíli dostavili se pátelé

naši do kanceláe vznice, tu bledá, až zsinalá

barva tváí jejich mluvila jasnji nežli všechna

slova.

Pacák ten as v trestnici neztratil. Studoval piln,

a když po tech, arci dlouhých letech amnestie

otevela brány jeho vzení, pokraoval chut zase

v studiích právnických.

Na rodném domku bratí Josefa a Pavla Dur-

díka v Hoicích byla dne 3. ervna t. r. odha-

lena pamtní deska. Stalo se tak slavnostním a

povznášejícím zpsobem za úastenství zástupc
všech vdeckých a osvtových korporací z Prahy

a mst okolních.

S balkonu radnice bohat ozdobeného mli pi slav-

nosti promluviti eníci k lidu. etné ady úast-

ník za pochodu z Libuše se již seadily a zp-
váky spolek Ratibo zapl slavnostní sbor, první

eník prof. ada již zapoal vzletnou a uenou
e o Josefu Durdíkovi, když silný liják, s nebe

již po celý den zachmueného se spustivší, pinutil

enika k perušení a zástupy k ústupu pod stechy.

V eech pokraováno pak v sále divadelním.

Prof. ada vylíil život a význam Josefa Durdíka

zpsobem jasným, vele procítným. Durdík díve

než filosofem byl básníkem ; vytíbený jeho sloh,

vytvoení mluvy filosofické, jeho ušlechtilý zpsob
popularisování vd a nevyrovnatelný pednes p-
sobily trvale na povznesení mluvy naší.

A bylo mu krušn dodlati se místa professora

na universit tehdy ješt nerozdlené, byv jmeno-

ván proti vli sboru universitního, jen svou zá-

sluhou a pracemi vdeckými. Jím koní první ob-

dobí naší filosofie, v duchu Herbartovském pojí-

mané. Josef Durdík byl ale též humanistou a

upímným rádcem a pítelem svých poslucha po

celou dobu svého psobení.

Po té vystoupil prof. Boh. B a u š e, aby pro-

mluvil o druhém bratru, jehož památku rodné

msto oslavuje. Snažil li se Josef stále z povzne-

seného stanoviska buditi národ svj k ideovému

názoru svta, podával mu Pavel, jsa povoláním

Rodný dm brati Durdik v Hoících.
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svý.n léka, hoké pilulky sarkasmu a skepticismu

ve svých brillantn psaných úvahách a cestopisech.

Chloubou byli oba již gymnasia Hradeckého: Pavel

hledal štstí jinde; v Kusku, na Jáv, Sumate a

Niasu ; vrátiv se však do vlasti, dal bohu Aesku-
lapu »jenž prý jest nmý« vale a obrátil se k Mú-
zám, jež znamenají vnou mladost. Ošetován la-

skavou péí svých sester, poznal pece, že blaze

jest aspofi koniti život mezi svými.

Na to promluvil prof. Drtina, jakožto dkan
filos. fakulty za universitu, aby vzdal hold Josefu,
a vytknul zvláš jeho bolné pocity, vyjádené v bás-

ních a kritikách filosofových nad osudem, ústrky

a rozháranosti eského národa, které však v dalších

vývode.;h vrcholí povzbuzeni k inorodému vzpru-

žení a radosti ze života.

Na to mistr Vrchlický promluvil za akademii

a spolek Máj, editel Hansi za msto Prahu, e-
ditel Bílý za Umleckou besedu.

Všechny iei pijaty byly hlunými projevy

potlesku a sledovány s nejvtším úastenstvím.

Na to odebrali se úastníci k rodnému domku,
kdež po odhaleni odevzdal pedseda okrašl. spolku

desku do ochrany msta, a dr. Sommer jménem
msta tuto pijal a úastníkm slavnosti dkoval.
Po zapní slavnostního sboru slavnost ukonena.
Došla též celá ada telegraf ckých pozdrav vyni-

kajících osobností a korporací, jako akademie.

Náprstkova musea, z klubu amerických dam, svazu

osvto /ého a j., jež svi o vdné pamti, jakou

zachoval národ k psobeni rodák Hoických, zvláš
filosofu Josefu Durdíkovi.

Hosté slavnosti navštívili po té rozsáhlé místnosti

odborné školy sochasko-kamenické, kdež se jim

editelem ústavu p. Weinzettlem dostalo nejlaska-

vjšího vysvtlení o postupu a výkonech ústavu

zdejšího.

O umleckou výchovu lidovou starají se kruhy

zdejší stálou výstavou umleckou, kdež práv chor-

vatské výšivky lidové vystídaly kresby a obrazy

profesor Jiínských Jul. Bouse a An. Papáka.
Všechna est ilým kruhm hoické inteligence.

-^ Ruský spisovatel echov — eského p-
vodu. V úterý vítali jsme v našich redakních
místnostech sympatického hosta. Pan Ivan .Markovi
Radeckij, paedagog a sociolog z Odssy, zavítal

k nám, aby se informoval o nkterých otázkách

eského spisovatelstva se týkajících. Za hovoru

zmínil se host o ruském spisovateli echovu a

uvedl zajímavou podrobnost. Znal dobe dda
spisovatele ("echová, jenž pišel do Ruska z ech.
Byl emeslníkem, jenž vnoval se pozdji obchodu.

asto vzpomínal své vlasti a rád vypravoval o jejich

krásách, jež líival velice živými a poetickými slovy.

Jeho syn byl znám oznaením »echv syn«, jež

stalo se tak populární, že na rodové jméno se

úpln zapomnlo a zstala zkratka »echov<, jež

vnuk ruského usedlíka z ech tak skvlým zp-
sobem proslavil. — ;.

^ Lidé na horách. Tatranské povídky.
Napsal Jan Havlasa (Jan Klecanda syn).

Mladý a nadaný spisovatel, který poslední dobou
sbírá zajímavé látky novellistické až za oceánem,

vrací se v Lidech na horách opt do svých

oblíbených Tater. Bu jak bu, tebas tolik se mu
již navysmívali pro jeho Tatry, jak praví ve vno-
vání »nejlepšímu srdci v Tatrách*, Havlasa nepe-
stává je zbožíovati, ony jsou jeho prvou láskou,

ony založily jeho prvé literární úspchy, a proto

vzpomíná jich tak oddan i vdn a zajisté vždycky

rád bude na n vzpomínati.

Devt nevelikých povídek obsahuje knížka

Havlasova, a všechny mají smutný, mnohdy až

píliš smutný dj. Ale pomineme-li nkterých, ze-

jména úvodních, rozvleklejšich líeni náladových,

j=;me obsahem povídek zaujati a s úastenstvím

proítáme je až do konce. Snad jednotlivé chara-

ktery, zvlášt mužské, jsou si nkdy chováním a

myšlením podobny, ímž po petení knihy hrdi-

nové povídek neodlišují se dosti urit v naší pa-

mti — pirozený to dsledek chvatné innosti

mladého autora — nicmén sluší doznati, že tená
bezdky cítí s jeho milými horaly, a že se v nm
probouzí touha, podívati se také v ony krásné

Tatry, které tak vroucn si zamiloval spisovatel.

Jak praveno, povídky llavlasovy mají vesms
smutný dj. Na konci všech šklebí se na nás smrt.

.\ pece bylo by tomu úchvatnému tatranskému

rámci slušelo vedle paprsk sluneních na nebi

také trochu více štstí na zemi. Nkteré povídky

skuten až svádly k smírnjšímu zakonení,

a ubezpeujeme spisovatele, že tak byl by se ješt

více zavdil svým tenám a zvlášt tenákám.
Povídky Lidé na horách vyšly v Ottov

Laciné Knihovn Národní. Jsou dobrou knihou,

mluva jejich jest tém vzorn správná, žádné

ošklivé cizí pímsky nehyzdí její eskosti. Upímn
ji doporuujeme. Ds.
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Anketa »Máje«.

(Pokraování.)

Pan Jan Otto, cis. rada, nakladatel eský v Praze!: *)

»Myšlenka pronesená panem drem Gregorí-

nem z Terstu, aby drobné národní celky slo-

vanské spoleným úsilím se vynasnažily roz-
šíit navzájem obvod svého literární-
ho trhu, je o sob velmi pkná. Navržená
forma zdá se mi jen píliš ideálnou. Praxe
vydavatelská ukazuje, že má každý trh svoje ob-

chodní podmínky a okolnosti, své poteby, svj
vkus, své požadavky, své vydavatele a své obe-

censtvo. Nedá se tu nic násiln spahovat. Kniha
vydaná v Praze nenajde snadno odbyt v Kra-
kov, v Záhebe, v Petrohrad, a naopak.
Ovšem záleží vždy pedevším na zboží sa-

mém. Díla Amose Komenského došla odbytu
po všem svt. A dílo slovansky dle-
žité a cenné, pro by nemlo nalézt odbytu
po všem slovanském svt V Pedpoklá-
daje náležité vzájemné styky mezi doty-
nými initely (autory, vydavately, knihkupci
etc), dále potebné informace a vše, co
vymáhá stránka obchodní a co by mohla po-
skytnouti vhodná organisace.

Bylo by záhodno, abychom se sami starali

o to, aby peklady našich eských autor vy-
cházely v ostatních zemích slovanských. Do
eštiny pekládá se ze slovanských literatur

mnoho, navzájem se však málo pekládá e-
s^kých spis u ostatních slov. národ. My
Cechové pracujeme jisté ve smru tom dosti,

jen kdyby také druzí národové slovanští všímali

si více nás,^ je toho teba, aby i oni nás po-
znali, aspo jako my známe je.

V mém závod vyšly již slovníky slovin-
ský, polský, vychází velký ruský, tiskne

se srbskochorvatský, mimo to vyšla ada
peklad vynikajících spis slovanských, ze-

jména ruských.

Také Slovník Nauný vnuje otázkám
slovanským nejvtší pozornost, pináší
množství cenných lánk o všech zemích
slovanských a bylo by jen záhodno, aby si

toho povšimli^) i ostatní Slované.
Na poli hospodáském psobím již po

léta ve slovanském smyslu, kdekoliv se na-

skytne píležitost. Mohu íci, že potkává se

snaha ta se zdarem.
Na obchodní akademii, která byla k mému

podntu založena, bylo na p. hned pi jejím

založení, asi ped 35 léty, zavedeno poprvé
veejn vyuování ruskému jazyku.
Absolventi naší akademie zaujímají pední
místa snad ve všech zemích slovanských.

Co uvádím, má jen doložiti, že sám jsem
ode dávna nadšeným pracovníkem ve smru

') Soukromý dopis, neurený pro anketu. Pro zajíma-
vost uvedených dat jej zde, bez obavy nedisUretnusti,

pipojujeme. Red.

-) Myšlenka slovanská u malých národ slovanských
je výraz pudu po sebezachování. Je pirozené,

že v echách nejdíve vznikla apomrn s nej-
vtší intensitou se prociuje. Nebezpeí, kterým jsme
odevšad obklopení, dostaten to vysvtluje. Novjší do-

bou ostatn Slovinci svou horlivostí na polí vzájemnosti
literární jist nás dostihlí, ne-lí dokonce pedstihli. Ovšem
meno v pomru sil. Red.

") S ustrojováním sil pijde tsnjší styk, živjší zájem,

ilejší pozornost a také poteba vdomosti. S astým
stykem bližší povinnost dostaví se sama. Red.
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slovanském, pokud ovšem mé síly staí. Sou-
hlasím, že i pes mnohé pekážky a nezdary
teba pracovati dále, neochabovati dokud ne-

docílíme, eho si všichni pejeme, totiž, aby
sloueny byly síly slovanské dosud na
svoji škodu rozptýlené . . .«

Druhá ást lánku p. rady Hrubého. (Dokonení z pedešlého ísla.)

Nejdležitjší byla by tedy organisace
pro pstování ei aliteratur slo-
vanských, vedle ní mly by dle pomrv
a okolností zakládati se organisace jiné, tu

místní, tu obecn slovanské ku p. slovanský
svaz sokolský, svaz slov. pvcích
s p o 1 k v, organisace obchodní ku p.
obchodních cestujících, sklady výrob-
kv a plodin, podniky k oživení slovan-
ské prmyslovosti, sprostedko-
vání práce pro slovanské kraje, zejména
do Ruska, Srbska a Bulharska, kam se hrnou
houfn živlové cizí atd.

Hlavní ale podmínkou pi tom jest, aby ta-

kové organisace byly života schopny, ne-

bo nic neškodí dobré vci tak, jako zízení
organisací nevhodných, podmínek rozvoje ne-
majících a fiaskem konících. Proto nutno ob-
meziti organisace takové na obory speci-
áln, pesn vymezené, aby psobnost mohla
se na vytknutý úel soustediti plným úsilím.

Myšlenka tato není arci nová. Mámef neb
mli jsme juž nkteré organisace toho druhu,
jako svaz novináv'), hasiv, vývozní spolek,

avšak úspchy nejsou dosud valné a to hlavn
proto, že se nedostávalo oné národn jazykové
prpravy, onoho praktického prohloubení v-
domí jednotnosti. Lepší snad úspchy kynou
bankovním filiálkám a obchodním pobokám
a jednatelstvím, které juž byly neb mají býti

zízeny.

Také myšlenka organisace pro pstování
eí a literatur slovanských jest stará. R. 1871

založil jsem s Drem Serv. Helierem za tímto

úelem >Slavii«, spolek Slovanv všech kme-
nv na universit pražské studujících ; spolek

rozbil se, ponvadž hledal »diplomatický jazyk*.

Povstaly slovanské kluby v Praze a v Krakov,
dodlaly se úspéchv jednotlivých, ale pso-
bišt jest píliš obmezeno. Pro ruský »blaho-

inný spolek slovanský* bídn živoí, jest

známo s dostatek. Teba bráti nauení ze

zkušeností zde nabytých.

Jako poslanec na rad íšské ve Vídni, ml
jsem píležitost pozorovati neutšený stav slo-

vanské vzájemnosti zcela z blízka. Z rozhovorv
se soudruhy poslaneckými vyšla myšlenka, že
práv poslanci mli by zahájiti kroky k ná-

prav ; a tak dohodli jsme se pracovati k

založení všeobecn slovanské organisace pro

') Trvá stále, pi^es malé nedorozumni, kten' dojista

bude vyjasnno a jen pispje k utuženi výkonnosti
mladé sic, však naveskrz zdravé organisace. Red.

pstování eí a literatur slovanských, která

by byla jaksi sprostedkovatelkou mezi jed-

notli\'ými slovanskými akademiemi a p. Vedly
nás k tomu úvahy, které jsem výše vylíil.

Zároveí jsme se dohodl i pokusiti se

o ustavení »volného sdružení slo-
vanských poslancv<, které by zatím
dávalo podnty a pokyny ve vcech osvto-
vých i hospodáských, a myšlenku praktické

pospolitosti slovem i tiskem propagovalo. Avšak,
na žal, úmysly tyto nehnuly se ku pedu a to

pro neutšené bhy politické, zejména pak
z té píiny, že se u nás echv a z ásti též

u jiných Slovanv tém celý fond energie

vyerpává na zápasy stranické a vbec na
politiku, takka jen na politiku, ponvadž
i obory o sob nepolitické strhují se zbyten
do víru politického^).

Snad nastane konen doba vhodnjší, za-

hájená tato diskuse pak protíbi názory o vci
a proklestí dráhu. Nebude tedy na škodu, když
podrobnji vylíím, jak jsme si tuto organisací

pedstavovali

:

1. Mla by se opírati o odbory kmenové,
které by ízeny byly ústedním výborem

;

kmenové odbory mly by místní skupiny.

2. Úelem by bylo : šíiti poznání kmenv
a znalost jazykv slovanských mezi všemi
slovanskými kmeny; brániti tomu, aby se

slovanštiny zbyten nerozcházely ješt více

;

zejména vymycovati cizácká slova a eení a

nahrazovati je dobrými slovanskými (po zp-
sobu nmeckého Sprachvereinu), pejímati

trefné výrazy jinoslovanské, zavádti spolené
terminy technické (zejména pi vydávání íš-

ského zákonníka) vydávati spolkový orgán ve
všech slovanštinách, pracovati k tomu, aby
nauka jazykv slovanských na základ
praktické metody srovnávací a s cílem

praktickým zavedena byla do stedních
škol slovanských atd.*^)

3. Prostedky penžní opatily by se pí-

spvky len, dary, podporami obcí, zemských
snmv, akademií, státu atd.')

4. Sídlo ústedí organisace mlo by býti ve
Vídni. .\rci nebude to zejména u nás e-

") Zcela pirozen! Idea celku, t. j. národní idea
nestlesnna žádným úst rojí m, zstávajíc pouhým bez-

br.inným heslem v zápase ustrojených stran, nemže
sama nic podnikati na prospch a obranu svých nejživot-

njších zájm. Red.
*) Hlavní vc! Red.

') Ustrojený celek sám se dovede postarati o prostedky.
Red.
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chv, sympatické"*), ale byln by to praktické.

A zde nesmjí rozhodovati momenty náladové,

nýbrž momenty vhodnosti, a ty mluví p r o

Vídeil. Jesti Vídei geograíicky a komuni-
kan stediskem svta slovanského, aspo
v íši podunajské soustedného, jest piroze-

ným pojítkem Slovanv severních a jižních a

bydlištm nejen lidu slovanského, nýbrž i etné

') Pro by nebylo sympatické, co se objeví potebným
a užiteným ? Víde valem spje k tomu, aby jako íšské
msto stala se exteritoriální. Dnes je Víde skutkem
z tetiny eské msto. Úkolem Slovanstva je vtisknouti

íšskému zízeni svj ráz. Až seto stane, co pak bude
s Vídní? Red.

intelligence všech povoláni, zde scházejí se

k práci parlamentní a k práci v jiných obo-

rech (poradné sbory zemdlský, prmyslový,
železniní atd.) zástupci všech kmenuv, zde
jest etný dorost intelligence z celého svta
slovanského, jak, bohužel, v žádném jiném
mst. To jsou momenty, jichž nelze pehlí-

žeti"). Bylo by arci možno, aby se jednotlivá

hlavni msta slovanská stídala co sídlo ústední
správy, než pochybuju, že by to bylo vhodno
a prospšno. (Pokraovaní)

') Jak prbh ankety dosvduje, panuje v té vci
názor dosti jednotný. Red.

c^^ <^®7 ^mh

JAROSLAV VRCHLICKY:
Na moi.

vy, mnohé srdce almužnou vždy chodí,

a bude chodit v poslední až den.

O, nev, v pístav každou lo že vodí

Bh její — Já jsem takou pustou lodi,

bez cíle je mj prázdný den i sen.

Tak obas usnu, všecko zapomínám,
do sebe zabrán, o kráse sní duch,

ku cizím svtm obrací se jinam,

tam kvtm sn svých hrdé hlavy stínám,

než vyruší mne svta ev a ruch.

Tu vidím bezdný prostor svta zase,

bez vdce zím se, dálné na moe
jsem vržen sám — jen ve vlnivém jase

pár motýlk — mých sn to — tepetá se

a zniká v bezmezné té prostoe.

Sloky.

wbtl mluvit bych tak tiše a tak sniv
jak vánek vroucí když hovoí k niv,

po úpalu dne když jí chládek nese,

pi nmž jen ttina v moálu se tese.

Jak mra v kalich leknínu když padá,

jak cvrek housliky když svoje skládá,

po celodenní písni, kídla tenká,

jak poupte kdj'ž praská vonná plénka.

Jak myšlénky, jež andl sny táhnou,

jak páry nad spící hvozd když se nahnou
a nad hnízdy, v nichž ješt dímou ptáci,

cíp vleky visí, jež se v zoe ztrácí.

A zatím — radj mlknu v zamyšlení,

než pehluší mou píse hlomoz denní,

a dozní dív, a v ticha bezdno padá

jak rosná slza, když se líkem skrádá.

Impromptu.

Ped lety znal jsem ji a cenil její krásu;

dnes vidím ped sebou Madonnu šedých vlas

;

jen duše zbyla v tazích tváe snivá,

a mn to pipadá, jak zel bych mládí svoje,

to ryné, veselé a plné vzruchu boje,

jen njak zastené se na mne dívá.
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«Jarni bou se pevalila,

doznl v dálce první hrom,
o em, duše má, jsi snila

práv v okamžiku tom?

Te jen vdechuješ tu vni,
te jen lokáš mír a klid

a v tvé tiché tmavé tni
zrcadlí se hvzdný tpyt.

Píse.

Ncch jej kvílit, nech jej kanout
do svých roztoužených sn!
Nevíš, im ti bude planout

v smutné šero zimních dn.

Fialka prý vni ztrácí

první boue na konec,
posud zní tvých písní ptáci

a co bouí snesla's pec.

Na to myslila jsi asi,

když tich v dálce první hrom.
Ó, sny vesny ! Ó sny krásy i

Štastna byla's v mžiku tom!

Sic vos non vobis.

ro svta bh — Mž' jiný být?
Pro jiným zaplál vždy tvj cit,

Vše jiným tebou padlo v klín?

Tu na rozpadlý myslím mlýn.

Mlel adu let, te zadumán
sní v lesní strži vetchý, zdrán,
do scenerie sráz skal

se jako staec zadumal.

BOHUMIL BRODSKÝ:

A rozpadá se zvolna v rum.
Mlel jiným v lip a olší tlum,

sám opuštn te osiel

a ptá se, pro jsem jiným mlel ?

El @ SI

Za obzorem.
(Pokraování.)

abrali se do hovoru,
že na nás zapomnli,*
povídala jako lhostej-

n. »Však oni se v naší

malé zahrádce neztratí.

Pojme naped. Dám
pinést svainu a mu-
síme verejší den osla-

vit, bohužel bez hudby
a zábavy pi šam-

paském."
»as vzal šampaské, zdá se mi, že po tom

mám svou neobyejnou žíze," stžoval si

vesele.

»Mn bylo výborn a sestra si také ne-

stžovala. Ráda asi vyboení z poádku od-

stn. Dovolte, pane správce, malou otázku.

Znáte pana Roubala ?«

>Zajisté, vždy jsme byli spolužáky.*
•Zdá se hýt hodný' muž.<
>Ó, velice hodný lovk je. Trochu hrdý,

tuze si na sob zakládá, ale to je dobe. Na

akademii ku píkladu ml jen asi dva — ti

pátele, a s ostatními žil dost cize. Já byl po
celá tt-i léta jeho pt-ítelem a nemohu o nm
mimo chválu nic íci.«

»Na mne také udlal velmi píznivý dojem,*
ekla rychle. » Ostatn je to trochu nešetrné,

že se vás na takové vci ptám. Vypadá to,

jak bych chtla vyzvídat.*

• .Ani to bych milostpaní nezazlíval. Pivedl
jsem ho do spolenosti a bylo by tu tedy

moje ástená vina, kdyby s ním dámy ne-

byly spokojeny. Ma budoucnost, vte mi mi-

lostpaní, ten lovk bude jednou okresním
starostou a poslancem.*

»Na tom nezáleží,* zasmála se vesele. »My
ženy nemáme smyslu pra veejné hodnosti,

my se obyejn díváme na pána oima, které

by se rády dovdly, bude-li také hodným
mužem doma.*

>V tom nemohu posloužit,* pokril rameny.
>i\dyby se milostpaní ptala, jakým mužem
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bych jíl byl, odpovdl bych ochotn, že ta-

kovým, jakým by si m žena udlala.*

Rozesmáli se oba a smích jejich dolétal až

k Roubalovi a jeho spolenici. Ale v té dob
jednalo se o píliš vážné vci, než aby je byl

smích vyrušil. Roubal šel opravdu bezohledn
za svým cílem. Hned jak ho Jaroslava spa-

ti^ila, zatušila, že je vlastn rozhodnuto. Jeho

oi ji zrovna pálily. Podávajíc se bezdn
tomu pohledu, bez odporu zamíila na osa-

mlou stranu zahrady a roztržit naslouchajíc

jeho otázkám na návrat a zdraví, s tlukou-

cím srdcem ekala, brzo-li zaboí na rozhodné
pole.

>Byl jsem vera, sleno, trochu prudký,*

povídal po krátké pestávce. »Snad jste m
mla chvílemi v podezení, že jsem mnoho
pil. Ale tomu není tak. Byl jsem velice roz-

ilen. Odpuste, eknu- li, že jste vybyla toho

píinou.*
» Nejsem si vdoma, ím bych byla zavi-

nila vaše rozilení,* odpovídala chvjícím se

hlasem.
»Vy jste si nebyla ovšem toho vdoma, ale

já jsem si odnesl z našeho setkání své prvé

pokoení.*
»Co tím chcete íci? ím jste byl pokoen ?«

ptala se udiven.
>Tím, milostivá sleno, že jsem ztratil vládu

sám nad sebou,* ekl vášniv. -Ztratil jsem
svou odvahu, svou sebevládu, stal jsem se

malomocným proti sob samému. Na vás je,

abyste byla milosrdnou, abyste m vrátila zase

sob samému.*
»Nebylo by snad lip, kdybychom toho ne-

chali?* ptala se úzkostliv, upadajíc opt v mu-
ivou tíse.

»Nyní toho ode mne žádáte? A ve chvíli,

kdy jsem pišel za vámi s pokornou prosbou
na rtech, abyste byla soucitnou? Klamal jsem
se tedy domnívaje se, že jste mi porozumla.
Mám tedy odejít?.-

>Ne, pokejte, nedoléhejte pece tolik, •< pro-

sila zajíkajíc se a hledajíc, co má udlati

a íci. »Nechci, aby nkdo pro mne trpl.

Nejsem sice práv soucitnou duší, jsem sama
sobecká, ale není mi dosud jasno, co chci,

co mám dlati.*

»Vaše nitro vám nic nenašeptává?* ptal se

tlumeným hlasem a sklánl se k ní.

Bože, co si ponu,* zaúpla zmaten.
»Pro se bráníte poslechnout svého srdce?*

ptal se náruživ a zvolna se chápal jejích ru-

kou. »Myslíte, že nkdo vám lépe poradí než

vaše nitro, než tajemný hlas vašeho srdce?

A není možno, aby toto srdce vám nic ne-

íkalo, ono bije pro mne. Nemute m, roz-

hodnte se, netrapte sebe zbytenými oba-

vami. Volá vás život, štstí, jdte za tim

hlasem.*

jeho hlas ji opájel. Bludný úsmv ukázal

se na její rozilené tvái ; zvedajíc svj zrak,

podívala se pímo na nho.
»Je to možno, abyste byl pi prvním setkaním miloval?* ptala se dychtiv.

>Je to možno, abych vás byl hned nemi-

loval?* ptal se vášniv. >Chcete, abych se

ješt hloubji ped vámi pokoil?*

»No, máte pravdu, je to zbytené. Poslechnu
svého srdce, mjte mé slovo. A\e prosím vás,

kdybyste snad za nkolik dní se pesvdil,
že jste se dal píliš unést okamžitým roze-

chvním, eknte to upímn, nenite ani mé,

ani své štstí. Já jsem podivná povaha, na
tom, na em jsem se rozhodla, lpím celým
životem a zklamání by nme ubilo.*

Hlas její zanikl v hrozném rozilení, které

jí celou zatetelilo.

»Bojíte se zklamání u mne, vy moje sladká,

zbožovaná?* zahooval, líbaje její ruce a táhna

ji k sob. "Mohl bych se tolik zapomenout,
mohl bych tak hluboko klesnout? Vi, že tomu
sama nevíš.*

Nebránila se, když ji sevel v objetí a když
ji líbal do vlas i na tvái. Tak se už cele

poddávala sladkému pocitu onoho dosud ji

neznámého štstí, které jako stín toulalo se

dlouhý as její hlavou a kreslilo jí nepoznané
vidiny tušeného blaha.

•> Pojme k seste,* povídala za okamžik.

Stydla se podívat Roubalovi do tváe a její

obliej hoel rumncem.
>Mám jí oznámit naše štstí?* ptal se veda

ji za ruku.

>Není potebí, ona to tuší. Nesnesla bych,

aby se ped nkým o tom nyní hovoilo. Ale

mžete-li, sekejte do veera a promluvte

s radou Spurným. Mne sice jeho hlas neváže,

ale nechci, aby si myslil, že dlám cosi po-

koutn.*
>Vše udlám, jak si peješ, jen za to t pro-

sím, abys nepistupovala k odkladm. Nemohl
bych bez tebe dlouho žít.«

».Ani já si odklad nepeji,* povídala tiše.

»Co se má stát, a se stane. Potiebuji klidu

a ten se mi už nevrátí, dokud nebude vše

odbyto. Pojme,* doléhala netrpliv.

>Tak krátkou chvílí mohl ^jsem mít štstí,*

posteskl si, jda vedle ní. Šla velmi rychle

a dívala se upen ped sebe. Te se stezka

otoila a ped nimi ukázal se plátný stan,

jehož stny od slunce obrácené byly poodhr-

nuty. Paní Blažena ve veselé nálad sedla
proti Vraštiloví. jehož humor stoupal s potem
vypitých sklenic. Když spatila sestru, úsmv
zmizel z její tváe a její oi se rozšíily.

Okamžik na ni upjat se zadívala a potom se

rty maliko bolestí zkivily. Hned však na-

lezla klid a vstávajíc zvala oba, aby vešlí.
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>Chtli jsme vás již jít hledat, « pravila se
šibalským úsmvem. »Pan správec vypovdl
mi však poslušnost. Velice si stžoval na
verejší šampaské, po nm prý má žíze.*

'AI nikdo na svt nemluví pravdu,* za-

naíkal. »Jen jsem byl maliko pravdomluvný
a už musím za to trpt.*

»Ze se nestydíš naíkat si v takové spole-
nosti.* káral ho Roubal, jehož tvá záila.

Všecek jak by omládl a rozveselil se.

•Vždy si nenaíkám. Naopak, velebím oka-
mžik, který mi pinesl takový požitek. Sleno,
vypadám snad nešastn?*

Jaroslava hrozn trpla. Nejradji by se byla
rozbhla dom a zavela do svého pokoje,
aby si uvdomila, co se stalo, a našla svj
ztracený klid. Te majíc se tváit lhostejnou,

majíc klidn usednout do spolenosti, pipa-
dala si jako bytost, která je všem ke smíchu.
Oslovení správcovo ji polekalo. Podívala se

na udiven a potom se nucené usmála.
• Ach ne, vesele vypadáte,* povídala tžce.

\'raštil byl také pekvapen. Ale pouze oka-
mžik. Podívav se na Roubala, seznal, že se

stalo cosi rozhodného a v rostoucím úžase
pohledl na paní Blaženu. Ta, nemohouc se
dívat ani na sestru ani na Roubala, hledla
náhlý zmatek zakrýt pozornosti k Vraštilovi.

Když spatila jeho hloup vypadající úžas,
náhlá rozpustilá veselost ji uchvátila. Vypukla
ve smích a poala mu obma rukama hrozit.

Roubal se smál s ní a pouze Jaroslava pou-
žívajíc píležitosti odvrátila hlavu do zahrady
a z hluboká vydechla. —

Pani Blažena byla píliš ženou a mla sestru

píliš upímn ráda, než aby byla nechápala,
že je jí úzko ve spolenosti a že se jí trapn
dotýká, pozoruje-li ji nkdo. Rozšvítoila se tedy
sama a potom zcela nenápadn posílala Ja-

roslavu, aby šla dohlédnout do kuchyn, brzo-li

bude svaina hotova.
•Mohu také naídit vše k veei?* ekla Ja-

roslava, jakoby násilím svá slova vynutila.

»Ano, bu tak dobrá. Pánové budou tak

laskaví a pijmou u veer malé pohostinství

u nás. Nechci slyšet žádný odpor a vytáky.
Pestali bychom být, pane správce, dobiými
páteli.* (Pokraování.)

-3^^s
Dr. D. PANYREK.

Literární profil tuberkulosy.
(Di)konoení.)

éj má »Dáma s kame-
liemi* od Alexandra
Dumase syna a •Vio-

letta* (Travjata) Verdi-
ova zcela totožný ; snad
jen nepatrné rozdíly bu-
dou, jak je vyžadovala
hudba pi slavné opee
Verdiov. Mám na
mysli interpretace titul-

ních úloh, v dramatu pani Bcnoniovou, vopee
paní Korolewiczowu Waydovou a slenu Goer-
líchovu, ne že bych nebyl vidl také jiné

umlkyn v tch úlohách, ale že jsou to inter-

pretace poslední, které jsou ješt z posledních
dob v pamti obecenstva. Mohl bych snad
pedpokládati známost dje, ale lánek je psán
pro širší kruhy, jichž píslušníci nkteí v-
bec divadla nenavštvují, a proto nebude snad
krátký nárt dje zbyteným. Povíme obsah
dramatu — v opee jsou jen jiná jména, dj
týž.

Armand Duval zamiluje se do krásky z polo-
svta Marguerity Gautierové a žije s ní. Otec
jeho zvdv o tom, navštíví ji, a vylíiv jí,

že by satek syna jeho, k nmuž upíná se

všecka láska její, pišel v nive, kdyby po-

mr jeho syna s Margueritou nebyl perušen,
pohne ji k tomu. že sama vzdává se Armanda,
a ho miluje. Po všelikých osudech dalších

setkává se Armand s Margueritou na jejím

smrtelném loži, sešlou, dodýchávající, z po-

sledních penz dožívající, chtje jí oznámiti,

že pekážky odstranny, a že jejich štstí

není nic na pekážku. Ovšem je už pozd . . .

Úloha Marguerity jest oíšek pro umlkyní.
Znázorniti vleklý pochod zdraví znenáhla ubý-

vajícího nejdelikátnjšími prostedky umní,
poskytnouti vrnou, ne však píliš drastickou

reprodukci pochodu chorobného, jenž v po-

drobnostech širším, neodborným kruhm není

znám — ani hereka není pochopiteln od-

bornice — nezabhnouti do pehánní, jež by
snad vzbudilo odpor, ne li smích, zvlášt když
kus sám, krom vt a obvyklých mravokár-
ných pokyn mnoho nepovídá, hráti dj vrn,
ale i aestheticky povlovnými píznaky cho-

roby neunavovati — to kus ryzího umní.
Paní Henoniova mne vždy uspokojovala, akoli
u divadelního lékae vyvine se asem vždy
mítko krititjší, písnjší.

V' prvním jednání si Marguerita pokuuje
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cigaretu, je veselá, až bujná, ale picházejí na
ni chvile skleslosti. Usedá v takové chvíli a

nkolik sípavých výbuch kašle vydere se jí

z nitra. V krátce však zase se zotaví a je

veselá dále.

Když jsem vidl »Dámu s kameliemi« po-

prvé, sehrála jmenovaná interpretka svou úlohu
tak vrn pirozen, že jsem si myslil, ne-

znaje ješt dje: «-Co pak se jí to stalo ?« »Je

asi indisponovaná, dostala katar a nechtíc

zmaiti pedstavení, hraje pes svoji chorobu.*
Ovšem záhy se mi vyjasnilo.

Druhé, tetí a tvrté jednání nemá s našeho
stanoviska valné zajímavosti — vidíme jen,

že kašel pichází astji, Marguerita zeteln
stn. Tžký otes duševní, odlouení od mi-

lence, jist také pispl, jak tomu skuten
v život bývá — a tak setkáváme se v po-

sledním jednání se skonávající souchotinákou.
Pastva pro ženské duše, toužící po prolévání

slzí! Marguerita leží; celá bílá odpoívá v lož-

ním prádle, jež její voskovou tvá iní ješt
píšernjší; iní dojem spíše osoby vykrvá-
cevší, což konen není chyba, mohla chrliti

krev. Souchotinái bývají spíše vyzáblí, trochu
nahndlí — ostatn záleží na tom, trpí-li ho-

rekou ili nic. Mluví hlasem slábnoucím a jen

v hrobovém tichu napjat naslouchajícího hledišt
jsou slyšitelný ty perývané vty s intermezzy
tžkého, dusivého kašle, dlouhými a vysilují-

cími, ta poslední pání a to horené znovu-
vzplanutí touhy po život, po návratu Duvalov,
v jehož náruí s napjetím posledních sil se

vzpímí, pimykajíc se naposled k milovanému
celým tlem, v optném, le sledním vzpla-

nutí nadje, jak u souchotiná nkdy i v po-

sledním dnu žití pichází, pesvdujíc i okolí

novou nadjí na život již již v trosky se í-

tící. Le Marguerita v náruí Armandov
v krátce dokonává . . .

Málokterý kus pronikl tak do obecenstva,
nikoli svými kvalitami, jako vlivy s umním
mén souvisejícími. Vdlo se v Paíží záhy,

že »Dáma s kameliemí« je proslavená paíž-
ská kráska z ušlechtilejšího polosvta, Alphon-
sina Dyplessisova a že dj odpovídá v hlav-

ních rysech a i v nkterých podrobnostech
skutené události. Celá literatura anekdot vy-
pravuje se v odborných asopisech a prole-

tla i denními listy o kuse a jeho autorovi.

Že obecenstvo pvodn kus odmítlo, shledavši
jej nemravným, píliš realistickým, shledávám
dnes pochopitelným. Láska k životu plnému
a bujnému vždy v Paíží nejživjšími vý-
razy se uplatovala. Nyní mu autor postaví

na jevišt hrdinku, jež mohla být tak šastna
a tak hloup umírá. Trefn o tom píše Mezi-
aktí v . 332.:

Odmítnutí to bylo ovšem toliko doasné

;

životní jádro hry a vdná úloha Marguerity

Gautierovy, lákající k reprodukování nejslav-

njší umlkyn, poskytující píležitost k roz-
vinutí pebohaté stupnice effekt, jakých který
talent mže docíliti — zpsoiiily, že >Dáma
s kameliemí* stala se jednou z her nej-
astji hraných a ješt nyní, kdy
toto, díve píliš realistické drama
stalo se nám romantickým a senti-
mentálním, asto bývá znovu vysta-
venovlesk jevišt, kdepomáháúsp-
chm odvážných umélkyí a udržuje
v pamti renomovanou povst francouzské
školy, representované Dumasem ml.

Nejslavnjší representantkou Marguerity Gau-
thierovy stala se Sarah Bernhardova, jež jí

hrála nesetnkráte a nikdy se nemine s úsp-
chem, když na svých tournée, m.arné snažíc

se zjednati píze pracem modernjším neb
aspo novjším, sáhne pak k osvdené sou-

chotináce Gautierové. Vedle Sáry jsou slav-

nými jejími pedstavitelkami Duseová a Ha-
dingová.

Díve nebyla >Dáma s kameliemi* reper-

toirní hrou Národního Divadla a objevovala se

na scén, jen když njaký vynikající host
zavítal k nám. Z nich vystídaly se ped e-
ským obecenstvem v úloze Marguerity Sara
Bernhardtová, Modrzejewská, Strozzíová, Sa-

vina. Vela Nigrinová. Nejvíce líbila se v ní

»slovanská Sara«, markýzka Strozziová, char-

vatská umlkyn.
Co se Víolety týká, nalezl Verdí ve svém

duševním klavíru množství nžných melodií

í dynamických odstín, i psychologických
fines, takže obratn se penesl pes neroze-
šítelný problém jak zvuky znázornit šelest,

abychom se fysiologicky vyjádili, jak hudbou
stlesniti projev tak nemusikální, jakým je

choroba a z chorob svým uši trhajícím tonem,
kašlem, nejmén musikální tuberkulosu plic.

Ostatn jde tu o osudy duše ; ten kašel, ta

tuberkulosa je vedlejší. Violeta mohla zemíti
také jinou chorobou, mohla se utrápiti, tebas
tento psychopathologický proces náleží jen

beletrií a vda pro nenalézá nic zcela pilé-

havého, leda melancholii, jež má však jiné

píiny.

Tetí láska Hoffmannova, Antonie, také umírá
souchotinami. Kašle jako Marguerita, jenom
že u klavíru. Je po matce zatížena, jak pro-

hlašuje princip zla ve he dr. Mírakl.

»Což Antonia?
Svou nemoc po matce má,
jak známo vám jíž.

Jak choroba pokroila te as ?

Mne dovete k ní. Ji vyléím já sám !«

Píšerným svým vlivem strhne ji ku pepí-
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nání sil hlasových, vrátivší se Hoffmann prudké
pohnutí vyvolá — samé momenty, jež iní
mamou peci otcovu, aby ji klidem zachoval.

A zase se tu ped oima diváka odehrává
ada mdlob a procítání až k osudnému pádu
poslednímu, nad nímž chechtot Miraklv zazní,

odvká radost principu zla nad zkázou, ví-

tzství tmy, negaceanad mrtvou Antonii sklání

se zdrcený otec a naiíkající HolTmann. Škoda
jen, že interprefky Antonie*) vždy byly tak

dobe živeny, protože nelze od nich žádati,

aby se ped provedením úlohy podrobily nko-
likanedlnímu hladovní a snad i experimen-
tálnímu vokování tuberkulosy — na úet

*) Paní Maturová, slena Bobková.

realistinosti hry. Trochu líidla na kruhy
kolem oí, rudé skvrny (>hektické«) tváí,
promýšlená hra s obasným zakašláním atd.,

mdlobami (nikde souchotinái tak asto ne-
omdlévají jako na jevišti — to je krajn fa-

lešné, nerealistické) — tento divadelní »fun-
dus instructus« pro nejhlubší dojem publika
asto dlouhou adu metr od hrající osoby
vzdáleného postaí. Také umlé svtlo vhodn
v tch odstavcích Offenbachovy hry tlumené
zastane svoji úlohu — a konen od tch
starších kus se žádá sentimentálnost a ro-

mantika, nikoli realistínost. A kde se o ní

mluví i v kritikách laik, vidíte, že jí není.

Proto v tch pípadech radji zstaime pi
illusi.

KAREL KLOSTERiVlANN

:

Mlhy na Blatech.
Román,

(PokraovánL)

nMMMi^^^ udu mluvit moude,«V pravil a mluvil »mou-

^^ dc«, a komái zuiv— ^r — štípali, a na odloue-
ném míst, v hluchém
noním tichu, ve slepé

tm letní plnoci, ml
po boku polonahou dív-

ku, jejíž duši úpln
ovládal, s jejížto odpo-

rem mu nebylo teba poítati ; mluvil »moude«,
a ješt ped chvílí sob poínal jako íjící

dravec . . .

Záhadný syn lidský, tento Vojta 1 Nevzdlaný,
bez náboženství. Boha jedva dle jména znaje,

jen sebe a své choutky znal. Obdaen od pí-

rody chytrou, vypoítavou a ziirovei trplivou
prohnaností šelmy po koisti práhnoucí, ho-

tovil se k boji s celou lidskou spoleností,

nelekaje se nieho, co by se mu bylo mohlo
postavit v cestu ; dojista vraždy by se byl

dopustil, šlo -li by o to, odstraniti pekážku
nebo piblížiti se cíli, za nímž jej vlekly divoké,

nezízené jeho pudy. Byl si dobe vdom své

démonické moci nad jinými, kteí se ho báli;

nikoho nevyhledával, k nikomu se nedružil,

vyjímaje jedin Apolenu. S Václavem uzavíral

styk jediné z toho dvodu, že tento z po-

átku byl jaksi prostedníkem mezi ním a svou
sestrou. Snad zprva také doufal, že tento hoch,
který k nmu opravdov lnul a se mu obdi-

voval, stane se asem slepým nástrojem jeho

vle; když pak shledal, že Václav pro svou
mkkost a bojácnost se mu za takový nástroj

nehodí, pustil jej ze svých výpot a spokojil

se udržovat ho v neustálém strachu, aby mu
snad nenapadlo, vyzradit nco na nho. Po-

stehl dobe duševní muka nebohého hocha
a kochal se v nich s démonickou rozkoší . . .

A tento lovk zlý, bezohledný, naprosto

sobecký, neodolal prosb slabého, nevinného
dvete, jež se mu tlem i duší oddávalo,

vidouc v nm cosi vznešeného, bohatýrského,

ba, nadlidského. Jí k vli se tolikráte jíž pe-
mohl a neustále pemáhal ; když pes její rtiky

peskoilo slvko »hich«, jež jinak pro ne-

bylo leda prázdným zvukem, pohnulo se cosi

v jeho nitru, cosi jako hrza ped ním ne-

známým, a ta tam byla jeho nezdolná síla,

která každý odpor by byla hrav pekonala.
V takových chvílích on se neubránil citu, že na
svt je nco neskonale silnjšího jeho vle,

a toto poznání jej nijak netísnilo, ba nevý-
slovn slastnou rozkoší všecku jeho bytost

naplovalo, pes to, že touha, zmocniti se

úpln a vášniv jí užíti v nm nezmírala, ba,

bez ustání rostla, bez ustání znovu se pro-

bouzela . . .

Och, Vojta mluvil >'moude« !
— Sed po

jejím boku, objímaje její štíhlý, kyprý život,

opájeje se vlahým teplem, sladkou vní, jež

tlo její dýchalo, naklonil ústa k jejímu uchu
a šeptal, jako by lásku svou ji vyznával.

• Apoleno, je svrchovaný as, víš! Ta vc
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se te musí provésti. Víš beztoho, že velká

voda mi odnesla jedny sádky se sedmi kapiy
a druhé mi zanesla tolikým bahnem, že ryby
v ní polekaly. Železný se mi vysmál, když
jsem mu to povídal. A já, víš, nechci, aby
se mi kdo smál! Ten jeho výsmch m mrzí
víc než ztráta ryb ; však mu to nedaruju ! Má
taky své sádky, chlap mizerná! — však jsem
je vyslídil. Jen co se mi to hodí, vyberu mu
kluky, odvedli si je a pi píležitosti mu je

zase prodám. A Bulkm do Zlivi se taky po-

dívám. Lumpové m ošidili o jednoho kapra
— však se pamatuješ, že Pavliek ti dal jen

dva místo tí, když jsi mi tam tenkrát pro

n došla. Za to jim jich splaším aspo pt...

«

Apolena se zasmála. Co jí híbek vypravoval,

zdálo se jí vrcholem dovedností.

>'ry mi rozumíš, ty! « Vojta perušil svoje

vypravováni a tiskl dívku pevn k sob, váš-

niv ji líbaje.

»Co ti voda vzala, dovedl sis nahradit,*

pravila dívka, nevzpírajíc se mu; »však jsi

chytil aspo patnáct kapr od té doby . . .

ale, prosím t, mj drahý Vojto, usta . . .

v hlav se víí . . . ekl jsi, že budeš moudrý . .<

Pustil ji.

»Máš pravdu, máš pravdu,* zablábolil, »ekl
jsem, že budu moudrým . . a zapomínám se . .

Je tak tžko být moudrým . . . mám t tolik

rád . . .*

»Já t mám také tolik ráda, mj Vojto . . .

ale pomysli: kdyby se nco stalo, bylo by po
všem ... na všecky asy po všem ... a já

bych z toho umela . . .*

>Ty neumeš, Apoleno, ty neumeš ! Vždy
ti povídám, že budu moudrým ... že ti ne-

ublížím . . Však vidíš, že jsem již odsedí od
tebe. Neboj se, moje holubiko ! Radj bych
sám umel, než bych ti ublížil.*

Dýchal tžce, se byl se pemáhal . . .

A pemohl se zase, zase cosi lepšího v nm
a nad ním zvítzilo.

»Kdo poví, kde plovou moji kapi,* zaal
pojednou mluvit; »snad se dostali s velkou
vodou do Zlívského rvbníka. To by tak bylo,

abych já nadhánl knížecím svoje ryby ! Pece
chápeš, že tohle být nemže.

«

Rozumí se, že chápala, ani v nejmenším
nepochybovala, že by to byla velká nesrov-

nalost. Knížecí mají stokrát tolik kop co Vojta

jednotlivc.
»A v tchhle mých sádkách se kluci špatn

živí,* vykládal dál ; hledat si potravu nemohou,
teba se jim spokojit tím, co voda jim pinese.
To nejde: do podzimku, místo co by ztunli,
spadnou se, vychrtnou. Letos už to nezmním,
ale na rok bude jinak. Ten rybníek tuhle se

musí vypustit, vyistit, upravit
;
potom se po-

díváš, co bude kapr a jací budou tuní. Tohle
musí provést Václav, pimt sedláka, aby bez

odkladu zapoal vyvážet bahno^ Ty to Václa-

vovi ekneš, nedáš mu pokoje. ekneš mu, že

já to chci, rozumíš? . . Já to chci, to slovo

platí. Uvidíš, že poslechne.*

»To se rozumí ! Když ty chceš, on musí
uposlechnout,' odpovdla velmi vážné. »Bu
bez starostí, hned zítra mu to e'<nu.«

»Dobe. Já s ním promluvím taky. Co má
sedlák z toho rybníku ? — Nic !

— Jen žáby
a komái se v nm rodí, z bahna se udlá
kompost, to bude áká mrva na pole, lepší

než hnj, však se všickni podivíte!*

Pustil se pak do obšírných výklad, jak si

vše zaídí a kochal se v úvahách o svém
budoucím bohatství. Se Zlivskými »sádkai«
že bude vítzn konkurovat, ujišoval; jich je

mnoho a k ternu nejsou svorní a neustále se

mezi sebou hašteí, kdežto on bude sám a je-

diný v drženi svého rybníku. Kdyby nešlo

o to, že samoten nemže podnikati velkých

lov, všecko by jim zkazil, teba pšáky by
jim poslal na krk, aby jim každý lov zmaili.

Však pozdji to udlá, jen až se z vojny vrátíj;

pak si udlá spolek s Lochmantem a svt
bude žasnout z jejich podnik a výprav. Za-

chechtal se svým zlým, ábelským smíchem,
a dívka, a se nemohla ubránit jakési tajné

hrze, smála se s ním.

Rozešli se pak, slíbivše si, že nazejtí v noci

se opt sejdou.

Nazejtí Václav oral strništ na samém kraji

Blat. Poledne tu, poslední^ brázdu doorával.

Krásný, ale horký den. Žhavé paprsky slu-

není dorážely na širá Blata jako sprcha

ohnivých šíp ; vše záilo, vše se koupalo

v záplav svtla. Opodál, ale v dohledu mla-

dého oráe pásla se skupina híbat; tráva tam
tak vysoká, že bujn dovádjící a poskakující

zvíata se v ní brodila až po bicho. Než, ne-

byla rozložitá, tato hustou zelení porostlá

plocha; jen málo více v právo, kde pda po-

nkud stoupala, ernal se naprostý suchopár:

nikde stebélka, vše vyprahlo, vše pipomínalo
udupaný mlat z hlíny, smíšené rašelinou

a uhelným prachem ; holá erná zem stebala

a pohlcovala tkavý jas padajících na ni ohni-

vých paprsk. Za touto píšernou pouští pak
vystupovala zase zelenající se místa, jiným

pažitem pokrytá : trsy skípin a tvrdého šití,

skupiny nízkého, plazícího se koví, menší

i vtší hladiny vodní, tu lesklé, odrážející pa-

prsky slunení i blankyt nebeský, onde plaše

se kryjící do hlubokých stín lemujícího a pro-

stupujícího je hustého, jako brál zeleného

rákosí; v dálné dálce vinul se klikatý tok

Soudního potoku, nebylo vidt jeho vod, jen

stromy, rákosí a ke, které jej vroubily. Nad
touto živou hrou barev, svtel a stín vzná-

šelo se cosi ponurého, chmurného, skliujícího

nad vším krajem, jakési tžké ovzduší, zcela
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jiné onoho, jež plíce voln dýchají sted luk

a polních lán, v hájích a lesích, na horních

stráních a na bezích byste tekoucích ek . .

Doorav brázdu, Václav se zadíval do Blat.

Oi jeho zabloudily do dálky, spoinuly chvilku

na skupinách strom, na ervených taško-

vých stechách a na bíle omítných zdech

statk a chalup Zbudovských, nad nimiž se

vznášely lehounké modravé páry, naež obrátiv

se, pistoupil k svému spežení.

»Ty moje Vranko,« promluvil k náruní
klisn, statné, erné jako uhel, s velkou bílou

lisinou od ela až k nozdrám, tlnaté, lesklé,

potcpávaje ji na krku, -ty moje zlata! V jed-

nom roce jsme se narodili a s posledních tí

rok jen jednou jsem t nenakrmil, vi? . . .

Táta t zamýšlí prodat, ty moje ubohá! . . .

Jak mi bude bez tebe? . . . Zrovna mi pi-

padá, že s tebou odejde všecko, co m téší-

valo . . A ty, komu se dostaneš? Kam t za-

šantroí handlí, který t koupí? . . . Kdo
poví, jaké din propadneš a, chudinko, teba

se ani jak náleží nenasytíš ! . . . Vidíš, má
stará — sloužilas nám vrn tolik let a, že

stárneš, že už tak nemžeš jako dív, zbavu-

jeme se t! . . To je tvj osud, jakáž po-

moc! ... A pece je mi t tak líto, že bych

plakal nad tebou . . . Jdeš do nejistá, vidíš! . .

,

a já taky, moje Vranko, nkam se ítím, ne-

vím kam — a nco visí nade mnou, nco
strašného, nemohu ti to vypsat, ale zdá se

mi, že m to rozdrtí, že tomu neuteku . .

•To je, vidíš, zase mj osud! . . . Nu, každý

neseme své, neubráníme se . . . Ale, íkej si

každý cokoli, není spravcdlivo, že lovk pro-

dává nmou tvá, která mu vrn sloužila,

nejlepší síly své mu obtovala . . . Zdá se mi,

že nmá tvá žaluje na nás u Krista, a Pán-

bh nás za naši nespravedlivost trestá . . .
«

Objímal lesklý krk zvíete, hladil ho, svými

prsty hívu proesával a, jak mluvil, stará

klisna svýma krásnýma hndýma oima jako

by sledovala pohyby jeho rt, pi emž sama
svou eí mluvila, frkajíc dušené a ušima stí-

hajíc.

•Rozumím ti, má zlatá, rozumím, >< promlu-

vil opt hoch; »chceš mi íci, že se na mne
nehvváš, že se vbec nehnváš, že neža-

luješ, že žalovat neumíš . . . Tys dobrá a mou-
drá, moje Vranko ! . . . Jen nech, ješt jsi u nás

a, dokud u nás budeš, nejlepšího ti dám,
sena i ovsa, a hledt t budu, hebelcovat,

omývat, esat, abys byla jako nevsta, ty má
zlatá ...»

Jak hovoil, zpozoroval pojednou, že oi
klisniny v jinou stranu se obracejí, a nevolky

se ohledl. Zarazil se, rázem ústa onmla ;

stál pt krok za ním Vojta, ruce maje v boky
podepené, obvyklý jemu posupný úsmv po-

hrával na jeho rtech.

»Aj, podívejme se!« spustil híbek, »s kli-

snou rozmlouváš jako s iákou nevstou

!

lovk se diví, jak ti huba jede. Na mne's

už dávno nepromluvil.

«

»Nu ... ty ... ,« zakoktal Václav. Bylo to

vše, co se mu z hrdla vydralo. Nechápal, jak

Vojta se sem k nmu dostal, byl by ho pece
musel vidt — kraj otevený kolem do kola,

nikde houštíka, pole poseená, jedva tu a tam
nizouká mez. Bylo vru, jako by z nenadání

byl vyrostl ze zem.
»Co stojíš jako špalek?* zaskuhral híbek;

oje poledne, což neslyšíš, že už zvoní ve

Zbudov ? Nažei náhonku a je dom, pjdu
kousek cesty s tebou a pipamatuju t na
nco.«

Václav nahnal náhonku a obrátil nákolesník

smrem k nedaleké polní cest. »Hýsta! hý!«

pobídl spežení, které ponkud loudav se dalo

do kroku.

Vojta piskoil.
-Mrcho zatracená, líná!« zvolal, »už sotva

vleeš to tvé pandro senem pecpané. Je

vru už as, abys propadla rasu!«

To ka, kopl Vranku do bicha, bosou no-

hou sice ale ze všech sil, tak že rána zadu-

nla a stará klisna, polekaná, nezvyklá na
takové nakládání, do cvalu se dala.

.'Nech ji, tyl" zvolal Václav, rozrušen, po-

hnván tímto surovým poínáním. -Ou, ou,

staralo jal se hebici konejšiti, bže za spe-
žením a pitahuje oprat, aby bh jeho zmír-

nil. A Vojta, skok a skok podle nho, sám
oprat chytil do ruky a škubl jimi s takovou

prudkostí, že kon, opírajíce se o zadní nohy,

pedníma se vysoko vzepjali.

•Bakoro jedna !« zamumlal, »což je neumíš
strhnout? Držíš ty oprat, jako bys dv nit
ml v rukou !«

Podíval se pi tchto slovech Václavovi

pímo do oí tak zlovstným, potmšilým pohle-

dem, že tento man sklopil své zraky.

Kráeli kousek cesty mlky druh podle

druha, naež Vojta zapoal

.

• Kdy pak ekneš tátovi stran toho rybníku?
i jsi zapomnl, co jsme ujednali? Je svrcho-

vaný as, aby se zaalo s ištním a vyvá-

žením bahna. Do listopadu to musí být v po-

ádku, slyšíš? IVJusí, ti povídám, sic vás to

všecky bude mrzet.

«

»Já mu eknu, « odpovdl skoro šeptem

ubohý hoch, klop neustále zraky, aby se

druhému nemusel podívat do oi.

"i^ekneš ! ale kdy ?«

"Teba dnes . . .
»Tak tedy dnes, beru t za slovo ! A zítra

zas, a pozejtí zas a poád a každý den, až

.se to stane, a bda tob, neekneš-li !«

Všecka krev prchla z tváí hochových, chvl
se, jedva oprat držel.
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»A což . . . nebude pece mou vinou . . .

nebude-li otec chtít . . . ekne li, že to ne-

spchá,* vydrala se e z jeho zsinalých

rt.
»0n se nebude dlouho vzpouzet, budeš-li

naléhat jak se patí. Hekneš mu, že já sám
se toho chopím, že budu dlat hromady kom-
postu na polích, na lukách, všude, kde naídí

;

všecken svj as vynaložím, teba i v noci

budu pracovat . . .«

»Já mu to eknu . . .•

Dobe. Uvidíme. Ty špalku hloupý, co se

tak teseš, jako by ti šlo o hlavu ? Ty babí

srdce! Podíváš se, jak ten kompost pjde
k duhu vašim polím a lukám. Pamatovat
budete na mne a do smrti mi budete dkovat
za tenhle mj nápad. A ješt ti nco povím.

Chcete mezi sebe rozdlit Blata, sedlák, tvj
táta, se taky o to bere. Víš, co to znamená
pro mne? — Konec híbkování, konec volného
života! Kdybj'ch vám v tom chtl pekážet,

bu jist, že bych to dovedl! Ale já vás nechám,
dlejte si, co se vám líbí. Než to provedete,

ubhnou ti, teba i tyi roky. a do té doby
já už tu beztoho nebudu. Budu na vojn a,

až se vrátím, híbkem nebudu ani selským
eledínem, ale pánem se stanu, docela volným
pánem a v žádné služb se nebudu plahoit,

asi tak ním jako Lochmont, jen že doufám
nad nho vyzrát. Blata budou pro mne, a
rozdlená nebo celá, a nejen Blata, ale taky

potok, rybníky a lesy i s oborami. Budu všude
a nikde. etníkm, hajným a baštým se

vysmju a vy všichni, sedláci, chalupníci a

domkái, tu i za vodou na druhé stran mi
budete pomáhat a plnit moje rozkazy, a kdo
by mne neuposlechl nebom chtl zradit, nad
tím zem se zave. Za to, uznáte-li, že jsem
pánem já, budu vás chránit, vás a vaše úrody.

Bude po škodách, kterou zv vám dlá na
polích a na lukách a knížecí se budou tást.

Ale to všecko bude, jak pravím, až se z vojny
navrátím. Te mi jde o ten rybníek, ten

musím mít; z jara dám násadu, na podzim
ho vylovím. Vy špatn nepochodíte. Podívej

se tam dol, jaká tráva roste, kde voda na-

vezla bahno. Kompost z bahna rybniního je

ješt lepší. Tak se te chop vci ; vidíš, že

nejsem hloupý.«

Václav vyslechl mlky celou tuto dlouhou
e. Teprve když Vojta domluvil, osmlil se

mu odpovdti, zticha, pokorn:

»Já se ti vzpírat nebudu, to víš. Ale, což,

uvidí li po jaru otec, že jsou v rybníku kapi?
Nevytrpí je tam . . .«

»Uvidí? Kdo pak íká, že je uvidí? Ve tvé

mozkovici se pece nikdy nerozsvítí a do všeho
aby t lovk strkal! Rci, kolikrát pak 's vidl
sedláka v sad? — kdo ví, dvakrát-li do roka!
— Zrovna ert by v tom musel vzet, kdyby
náhodou o tom nco zvdl. Naš sedlák bude
zrovna tak sádeckým v Plástovicích jako jím

je Bulka ve Zlivi. Bude jím a nebude o tom
vdt. Za to ty budeš baštýem jako onen
hluchý ddek, Bulkv podruh. Ty ekneš
doma, že se ti chce sadait, že v tom máš
zálibu, aby ti to ponechali. Abys vdl, nebude
to škodit ani tob ani sadu. Váš sad je bez-

toho ubohý, samý starý strom, samé houští,

skoro nic vám nevynáší. Ty se ho ujmeš,

Apolena ti bude pomáhat. .Staré, neplodné
stromy vykácíte, mladých nasadíte, taky trochu

zelinait budete. Jen to houští okolo rybníka

ponecháte, však víš, k emu je dobré. Hned
te na podzim se dáš do tch prací a poneš
vykácením starých strom. Co tomu íkáš?*

Vojta dobe poítal s faktem, že Potužák si

málo všímal svého sadu. V této píin sed-

lák nebyl lepší pevážné vtšiny svých krajan
a jihoeských hospodá vbec. Sad je po-

slední vc, které dbají. Není hospodáství, aby
pi nm sadu nebylo, ale obyejn jej zsta-
vují Pánubohu, náhod, pírod a — pes
všeliké zákony — housenkám. Málokde a

málokterý rok mají hojnost ovoce. Pemnohý
hospodá jedva nohou do nho páchne a

pece-li, leda ke velínu chodí. Kde mají vý-

minkáe, z pravidla tento ponkud dohlíží.

Pro ovocnáství nemají smyslu a, íkají-li, že

kraj tomuto odvtví hospodáskému nesvdí,
je to výmluva nebo omyl. Nemají to v krvi,

lpí na zddných názorech a lnou celou svou

duší jen k polím a ke svému dobytku . . .

Václav svsil hlavu. Co tu slyšel o zvelebení

sadu, bylo mu nové, vždy jeho otec nikdy

se nerozhovoil o této vci. Bylo-li ovoce,

dobe: naesali ho a sndli je; nebylo-li ho,

nevidli v tom žádné neštstí. Co si pomyslí

otec, zane-li prav on mluviti o nutnosti,

provádt opravy v sadu ? Zda nezavrtí hlavou

a nebude pátrat po pohnutkách takového zcela

nového konání ? . . . A dovtípí-li se, co

potom? . . . (Pokraování.)
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FIUILLZJON
% ^r

iR-.ý

*^«?

DIVA.
(Prsvitem upomínky na si. TuroUu.)

^^i os' do domu, Bh do domu,* íkává se.

I 1, A je-!i hostem v divadle mladá, krásná

umlkyn, jejíž bytost vytavila se ve výhni slávy

svtové, je-li tato doslovn, bohorovnou, bohyni —
divá. Poteba tu ješt jiného dkazu.'

Divá!

To slovo njak zní jako všemohoucnost a ne-

vyrovnatelnost v umní. Zvuk jeho staí, aby vy-

rušil tisíce tch, ktei jsou ped kulisami a hluk

tch, kteí kutí za nimi. Zvlášt význaný jest

úinek jeho na poslednjší. V nárdku, jenž den

co den žasnoucímu množství vmlouvá nesmrtelné

umní, v nárdku herc nevzbudí tak ledacos obdiv.

>Nil admirari* mají napsáno na ele', jako všichni

lidé, kteí se proteli svtem, mnoho vidli a s mno-
hými vynikajícími osobnostmi svého povolání ob-

covali nebo psobili. Jakmile se však vi, že se

Jaroslav Vrchlický první zrývá pdu na staveništi divadla v Prostéjov.

Státi bude na prknech svt znamenajících, s hvzdou
z prvních na divadelním nebi, aj, tu jako elektrický

proud naplní herce nový duch. Všude patrná snaha

pivésti vlastní domácí výkon v pomr co možná
nejvýhodnjší k výkonu slavného host. A nejen

generály — sólisty i armádu — i choristy pojal

tento nový duch, ba penesl se i na posledního

statistu. U vytahovae opony však má pítomnost
host úinek zcela opaný. Jemu pibude jen práce.

Nebo ím vícekráte bude divá volána, tím více-

kráte musí on vytáhnouti oponu.

Ped touto dohímává již ouvertura k »Trouba-

douru* a inspicient se slavnostní šetrností upozor-

uje divu, po kterém vadném slov vstoupí. Ona
s úsmvem pisvduje na znamení, že to již dobe
ví a vyjde z garderoby, aby se postavila mezi ku-

lisy, z nichž má vyjiti. Všech oi na jevišti obrá-

ceny jsou k ní, neb vše co mže, sousteuje se

na místo, kde ona stojí. Královská jeji šíje zaha-

lena jest zatím mkkým, bílým šálem : hnout' se

na jevišti než se

nadá tu a tam pot-

mšilé prvánky a

drahocenná nety-

kavka hlasováhned

vypoví službu. Dv
komorné jsou div
k službám. Jedna

ponáši vleku a

druhá sklenici s

nápojem, kterým

si divá ped vy-

stoupením svlaží

ústa. Eleonora, již

Divá zpívá, má d-
vru ve víno, její

Manrico dává ped-
nost erné káv.
Vadné slovo, po

nmž divá vystou-

pí, již je tu co

nevidt. Hodí tedy

šál komorné za ní

stojící, malé roz-

ilení zavlní krás-

ným tlem a —
již boui zlatý,

ryzí proud hlasový
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v neobvyklé kráse a lahodé do hledišt a vráží

jako fanfáry mezi kulisy, jako záivý blesk šlehá

korunami stromu. Všichni stojící na jevišti slyší

v hlasu tom spolušumti onen kovový piván bez-

prostední blízkosti hlasu, který bytost jako elek-

trický šleh roztásá. Zraky všech tkvjí zrovna

úzkostliv na každém pohybu a hnutí pvkyné.

A ponvadž prostory mezi kulisami dovolují pe-

hlédnouti jen malý pruh jevišt, pochází vše, co

ji pozoruje, od »ulice« kulisové k »ulici«, dle toho

podává ruku spoluherci z poslední scény a v té

své dtské rozkoši nad sladkou bouí potlesku,

s tím úsmvem a s tou dmoucí se od namáhání

hrudí jest rovnž tak krásná jak byla ve svém vý-

konu. Jásot vzdýmá, potlesk vlní se stále více,

opona stále se zdvihá. Divá dkuje opt a opt.

A jakoby jí pílsobilo rozkoš, že s bohatého stolu

vítzoslávy jí vyvolené mohou se nasytiti všichni

ostatní spoluúinkující, vychází se stále dkovat
v prvodu jejich. »Eacore un fois, Raverta, made-

Máj v Prostjov.

práv, z které možno vidti místo jevišt, na nmž
divá zpívá. Pi ani zvlášt skvlé pohlédnou ti kteí

významn na sebe, jakoby chtli íci : To byl trilek,

co? Dii rainorum gentium za kulisami jsou mén
upjati než sólisté engažovani v otázce vlastního

umní, a nekladou výrazu, jakým projevuji své

nadšení, nijakých mezí. Zeteln projevuji obdiv

slovy. »Tu bych chtla poslouchat do pl noci,<

pravi choristka k jiné s nadšením tak upímným,
jakého jest schopna hereka téhož oboru, jejíž na-

prostý obdiv nekalí umlecká závist a vdomi,
že tu soutžiti nelze.

Hlas zpvain porobuje zatím tisíce v hledišti

kouzlem své síly a lahody, výská, jásá, bouí jako

sladký orkán. Jednání se koni a onen dutý, kleh-

tavý šum padající opony doléhá za kulisy. Jásot

a boulivý potlesk zavzní mu hned v záptí. Divá

moiselle« — kteréž osloveni platilo tehda si. No-

vákové, .^zucen, rozpínajíc na ob strany ruce,

aby jim je podala. Konen toho má i na triumfy

zvyklý Manrico dosti a na optný potlesk z hle-

dišt a optné vyzvání divy volá: »SoIa, sóla

signora!* A nyní tato sama hýí v opojném vín
potlesku, tomto nektaru všech umlc divadelních

a usmívá se tak dlouho, až opona dopadne na

zem. Komorná ovine na to šíji její opt v bílý

šál. Pi tom zmizí onen klam, pod jehož úinkem
jest divák v hledišti, že totiž zpvace nepsobí

výkon jej i nijakého namáháni, že jde vše tak hrav,

krásn, tak samo sebou, jako andlíkm zpíva-

jícím v nebi. O ne. Mli byste si všimnout, jak

diva jest stvoením pozemským, jak po obtížnjším

njakém míst v partii z hluboká oddechuje, jak

na ní jest patrná ta prožluklá námaha tlesná, bez
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které již neni umní na svt a nejmén zpv
operní.

Vidíte i na této bohorovné, jalí ji namohla po-

slední scéna a pi pohledu na ni pojme Vás po-

divná lítost, tak jako byste krásné, malé dít byli

postavili ve vír a úpal životního zápasu. Byli jste

dosud sami v neodpustitelném klamu, že jí to jde

samo sebou a nyní vidíte, že i ona — ne, opravdu,

tch tolik a tolik set gáže, jež dostává za veer,
neni mnoho.

Divá odchází pes jevišt do garderoby. I v tom,

jak dlouhá vleka vyviuje za chze jemný obláek
prachu za ní, jenž viditelným jest v prouze svtla

pes jevišt položené, vidíte, jak jest tak zcela

lidská, tak zcela pozemská ta slavená, nesmrtelná

divá! "Jan SpáHl.

Z ESKÉHO ŽIVOTA
DD OO

^ Mstské divadlo na Král Vinohradech.
V ísle ze dne 25. kvtna t. r. vypsali jsme všechny

dvody pro samostatnost tohoto slibného domu
divadelního. Tém všechny pražské denní listy

pinesly lánky téhož smyslu, rozhodn žádajíce

ve prospchu umní neodvislost nové scény. Na
Král. Vinohradech odevzdali souasn do rukou

starosty p. Víska zástupcové spojených tí spi-

sovatelských korporaci: Literár. odboru Umlecké
besedy. Spolku Máje a Klubu eských
spisovatel pamtní spis o dležitosti úplné

samostatnosti mstského divadla vinohradského.

Avšak zatím též pojednáno bylo o této otázce rz-
nými vinohradskými spolky, z nichž uitelská jed-

nota Komenský a Spolek majitel dom
podaly drazné žádosti mstské rad, aby nové

divadlo bylo samostatné.

Dne 1. ervna pilétla z Král. Vinohrad zvst,

že obec nesvolí, aby nové divadlo bylo pouhou

odbokou zemské scény. Na to v Národ. Listech

5. ervna t. r. uveejnil polemický lánek pan Jar.

Kvapil, dramaturg Nár. div., doznávaje, že býval

pro samostatnost nového divadla, jak Máj v . 37.

dokumentárn konstatoval, a zárove pronášeje, že

nelze se zproneviti nkdejší myšlénce, a je možno
•upravovat ji pro nové pomry*. Je pro

samostatnost — »možno-li« — ale upozoruje

na veliké nesnáze takové samostatnosti. Dokonce
di, bude-li konkurence vinohradská náležitá, že

»zpsobi ve správ Národ, divadla zrychleni kýže-

ného rozvoje k naprostému osamostatnní inohry
od opery«, nebo pak prý se »oživi tím všechny

zapomínané plány na zízeni druhého jevišt Národ,

divadla v Praze samé!*
Myslíme, že této eventuality, které bychom si

ze srdce páli, nedožije se asi tato j^enerace. Zem
divadlo stavt nebude, národ rovnž ne, a Praha

prese slavné sliby, dokonce dru F. L. Riegrovi

uinné, neposkytla ani staveništ, a na nm
chtly spojené divadelní korporace Praze na svj
náklad divadlo postavit. Plochy v asanaci vhodné

byly zatím rozprodány — a na koupi dom pr >

staveništ je teba vtšího rozbhu než k napsání

feuilletonu, teba to bylo »po dni 4. dubna t. r.«,

kterýmžto datem známého rozhodnutí zemského vý-

boru až záí sloupce lánku pán Kvapilova. Vbec
tená tu slyší zrovna inet ostruhy.

Akoli v podáni zemského výboru dne 3. dubna

t. r. uinném Spolenost Národniho divadla se

zavazovala, ^.každé a pimé nebo nepímé úasten-

ství orgán divadelních na polemikách tiskových

zameziti", vloudilo se panu dramaturgovi tolik osob-

ních polemik a tolik — omyl do eeného lánku,

že pan F. A. Šubert uznal za nutno odmítnouti

a opraviti alespo nejzávažnjší. Uinil tak ve

feuilletonu v Xarod. Listech dne 9. ervna t. r.

Dne 10. ervna oznámila pak správa Národ, di-

vadla, že žádost o propjení divadla na Král.

Vinohradech odvolá. Toto rozhodnutí bylo ovšem

po zprávách vinohradských již jen takticky odvod-
nnou formalitou.

Mstské divadlo na Král. Vinohradech bude tedy

samostatné. Nezbývá než páti si, aby bylo zapoato

ihned s pípravami, aby vstoupilo v život plno

zdraví a sily.

V eské divadelnictví a v pomry literami a

umlecké nezasáhl déle tyiceti let nikdo tak mocn,
jako uiní msto Král. Vinohrad otevením

úpln neodvislého domu divadelního. Národní

divadlo za posledních let vykonávalo svým mono-

polem na urité kruhy umlecké takový tlak, že

rozhodnutí vinohradských má pro n podobný vý-

znam jako po tuhém absolutismu vánek konstituce.

Pro památku a pro divadelní historiky uvádíme

tu osobnosti, které na Král. Vinohradech pi jed-

nání o samostatnosti mstského divadla mli roz-

hodující úast. Je to starosta K. Víšek a lenové

divadelní komisse: L námstek J. Bureš, IL nám-
stek M. Bílek, JUDr. Jahn a K. Prokope c.

-^ Voj'tch rytí Lanna poctn byl v den svých

sedmdesátých narozenin (naroz. 29. kvtna 1830

v Praze) vzácným a výmluvným uznáním . . . ku-

ratorium Umlecko-prmyslového musea obchodní

a živnostenské komory v Praze vzdalo mu zasloužený

hold pro jeho velké zásluhy o domácí umní, um-
lecký prmysl a umlce vbec a o l'mlecko-prmy-

slové museum zvlášt.

Rytí Lanna není v tomto smru populární, jeho isté

zanícení pro umní je známo skorém jenom nej-

užšímu kroužku osob, jež snahám tmto bu svým
povoláním nebo umleckým posláním jsou blízky.
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l.anna je zajímavou osobnosti pražskou, jako býval

na p. starý kníže Rohan a jiní štstnou obdaeni

smrtelníci, kteí význaní jsou nápadnou lhostej-

ností vi veejnosti. Chodci, kteí znají starého

pana, jenž denn sedává ve svém zamilovaném

kouteku representativního hotelu pražského, ukazuji

si zajímavou jeho fysio^nomii, hovoíce o jeho

zvláštnostech, ale mnozí nemají ani tušení, že je

to muž, jenž proslul svou láskou k výtvarnému

a umleckému prmyslu v echách, a jenž patí

k nejpednjším mecenášm a podporovatelm jeho.

Mluví-Ii se o Lannovi, není možno nezmíniti se

o Josefu Mánesovi, jehož byl v nejušlechtilejším

toho slova smyslu spolehlivou a vydatnou záštitou.

Pohostinství Lannovo bylo Mánesovým
útoištm v nejkrititjších chvílích je-

ho života, ['ravda, rytí Lanna pi tom skvle
pochodil, získal sbírku obrazv a skizz, která má
dnes ohromnou cenu — ale nesmí se zapomínati,

že Lanna kupoval od Mánesa a zval ho k sob
k vli objednávkám v do^bách, kde se nikomu ani

ve snách nesnilo o tom, ím Mánes vlastn je

a jak velikou cenu budou mít jednou sebe menší

jeho výtvory.

Sbírky Lannovy jsou bohatým, vzácným um-
leckým museem, v nmž nalézají se velecenné uni-

káty. Po dnešní den je zanícený podporovatel

krásného umní, rozmnožuje a kdyby po nm nic

jiného nezstalo — tyto sbírky, v nichž zastou-

peny jsou monumenty eského umní, pojistily

Vojtchu rytíi Lannovi nesmrtelné jméno. Lanna

patí k rozšalným a spravedlivým pražským Nm-
cm. Skoda, že jich není mnoho, ale tento váží

za tisíc. — r.

— Moderní emeslo. Jest na ase, dopomoci

opt tomuto znehodnocenému slovu ke cti a bý-

valému významu a vytlaiti název: prmysl ze

sousedství umní. emeslo, je-li umlecké, zaujímá

estné místo vedle jiných inností lidských rukou

a hlav. Úsilí vyváznouti z bezradnosti a napodo-

bení, spojiti zase emeslo se životem a duchem
doby, stvoilo moderní umlecké emeslo. Nový
emeslník jest zase tvoivým umlcem, vdomým
a pyšným na své dílo, zase vrací se ku starému

zpsobu výroby individuelní, zase navazuje styky

s objednavatelem a rad vyslechne jeho pání a li-

bstky. Jeho píprava je zase vážná a solidní, jen

že dílnu nahrazuje školní svtnice se stejn tuhou

kázní umleckou a stejnou pili, jeho materiál jest

opt poctivý a zpracování nejlepší a formy jeho

výrobk opt vyplývají z úelu a vlastnosti ma-
teriálu.

Moderní emeslník užívá vedle runí práce také

stroj i všech vynález, ale neni jejich otro-

kem. Má hlavn pi práci na mysli celek, hotové

lo, které jest obyejn celé jeho, jak vlastnictvím

duševním, tak prací jeho rukou, ale nezapomíná

pi tom, že vyšší zájem ješt stojí na tomto dílku,

zájem okolí, v nmž bude umístna jeho práce,

objednatele, jenž se bude poliybovati v tomto

okolí.

Výsledky moderního emesla již se ukazují všude

v cizin a také u nás. Nelze upíti, že hlavn

školy a silní jednotlivci mli vliv na stav emesla;

jest v tom sice mnoho módy asto, neni mnoho
vyvolených ješt, ale zdárné zaátky tu jsou. Vi-

díme jasn souvislost zásad v emesle znovu uplat-

ovaných a proti starší dob zjemnlých, s my-
šlenkami, jež pronikají spolenost lidskou v nové

dob: poctivost, charakternost ve výrazu i jeho

prostedku, respektování osobnosti ve všech jejich

odlišnostech výtvaru. Nové emeslo má zjemniti

zevnjší formy, pinésti novou dvrnost a lásky-

plnost do styk lidí s vcmi je obklopujícími

a znovu se postaviti mezi initele, urující ráz

doby. (2, publikace »Prázdniny« — z lánku Zd.

Wirtha, assistenta umleckého-prmyslového musea

v Praze.)

- Pardubák. Novela od Ladislava Nováka.
Kdo zná stylov vybroušeného hudebního referenta

»Hlasu Národa*, spolu autora zajímavého baletu

»01imu«, nevil by peta tuto práci, že Ladislav

Novák, hudební kritik a dramatik a Ladislav Novák

novelista je jeden a týž literární pracovník. Sice

není nahoe jmenovaná práce novelou v plném

slova smyslu, spíše povídkou zasloužila by býti

nazvána, povídkou pro lid, teba nepostrádá nove-

listické osnovy a tíeba dj »Pardubáka« stail

by i na román (jak by tu látku byl zpracoval na

p. Claretie). Novela však žádá více pitvy duše,

více barev a ton v linii rámce, více zápletek,

kdežto v Pardubáku dj plyne pes nkterá vzru-

šující intermezza, ne-li klidn, tož pirozen, jako

skutená událost z oné kategorie dj, na nž po-

hnutý rok 1866 nebyl nikterak chudý. A zdá se

také, že jádro skladby Novákovy je píbh, jenž

se skuten udal, pizpsobený taktním perem au-

tora v nkterých podrobnostech. Rozhlížeje se po eské

literatue doby nové, po perech, jichž dílm volbou

látky, zpsobem práce a názorem na zákony um-
leckého zpracování napínavého dje Ladislav Novák

a jeho Pardubák nejvíce by se blížil, nalézám jen

J. Svatka, který ostatn i látku svých historických

povídek vybíral si nkdy z tchže dob. V. ezní-

ek je komplikovanjší, vypravovatelsky ne-li pou-

tavjší, jist malebnjší, Novák umí však voliti

neobyejn efektní látku a lze mu vskutku k zá-

sluhám piísti, že sensaní, místy tém drama-

tickou látku nezvrhl na opus z oné skupiny dl,

která jako krváky z literatury vymítáme. Na p.

píbh, kde pološílený »Pardubák€ (tak sluje hrdina

vypravování) vykopává z hrobu v lese mrtvolu

padlého vojáka, je skoro na ostí nože zosnována

— jen krok a svrchovan napjatý zájem tenáe

zvrhl by se v odpor, ba snad v nechu.

Zvláštní je styl autorv, jakoby úmysln v dro-

bouké vty rozdlený, vždy spíše vypravující než
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liici, neztrácející se píliš v podrobnostech kra-

jiny a analys psychologických.

Také malé odstaveky a úmysln prostiká stavba

vt zdá se býti autorovou zvláštností, patrn pro-

myšlenou, aby bližší byl širokým vrstvám, ke

kterým dle všeho se obrací a jimž zasvcuje svoje

dílo. Snad je to plodem dívjší innosti Novákovy

na poli dramatické literatury, milující kategorinost

divadelních rozkaz a bystrý tok konversace, zvlášt

ve zpracování themat pro obsažné historické ba-

lety, kde dv ti slova textu suggeruji mohutný

dj, mže kotviti poátek dnešního stylu autorova.

Je-li tomu tak, pak byl by >'Pardubák« výslednicí

zajímavého procesu duševního a etba knihy i pro

kritika pouným pedmtem. Obec tenáská prote

ovsem tesklivý píbh Semenského, zvlášt v druhé

polovici dje napínavý, s neutuchajícím zájmem.

Viktor Oliva vnoval knize suggestivní obraz na

obálku, který ku podivu vrn piléhá k dji, což

nebývá práv silnou stránkou vtšiny našich kni-

hových illustrátor. — s — a —

Q Máj v Prostjov. Zprávy z pedminulého

ísla doplujeme dnes dvma zdailými obrazy ze

slavnosti položení základu nového divadla. Fotograf

A. Navrátil zachytil okamžik, kdy J. Vrchlický
uchopil se rýe, aby jmónem spisovatelstva první

vryp uinil do pdy. Na druhém je vidti ení-
cího dra Kováíka, kolem nhož na tribun jsou

lenové Máje a elní hodnostái.

= Dnešní feuilleton Máje pináší zajímavou

práci z literární pozstalosti spisovatele J. S páil a-

Žeranovského, který díme na hbitov prost-

jovském.

^ Bezdtná. Vesnicky obrázek. Napsal
Josef Kejdana. Nakladatelství Jana Kotíka na

Smíchov poalo vydávati souborné vydání spis
Josefí Kejdany, spisovatele dosud neznámého, kte-

réhož rovnž neznámý p. Jis. Hais Týnecký snaží

se uvésti v pízefí tená strunou pedmluvou.
eknme upímn- Prvá kniha Kejdanova nemá
pro naši dobu zvláštního významu. Jest v ni hojn
dobré vle, upímnosti a snahy, ale nedostatek

umleckého vzdlání není ješt pemožen silou na-

dání. Jest píliš strojena, v dji nedsledná, psy-

chologicky nemožná. Nkde objeví se porozumní
pro drobnokresbu nebo se nás dotkne nálada ven-

kova, ale celek nespliuje ješt naše oekávání.

A byli bychom si ze srdce páli, aby nový spi-

sovatel se uvedl do veejnosti knihou zdailou,

zvlášt když literárnímu tvoeni jeho pedcházelo,

jak praví pedmluva, trpké dtství a ješt trudnjší

jinošství. Tšme se, že další práce Kejdanovy budou

tebas prostšího dje, za to však pirozenjší a

uspokojivjší. Ds.

Adolf Heyduk: Východ a západ. ty-
icátý prvý svazek spis Heydukových zajímá nás

hlavn látkami, u vysloveného národního pvce,
jakým Heyduk jest, neobvyklými. Jeho zpvná
Musa málokdy dosud pekroila, nasbírat látek,

hranice vlasti a nanejvýše že zatoulala se do

jiných kraj slovanských. Výjimku inily jeho, také

teprve v poslední dob vydané. Biblické zvsti,
na nž nkolik básní ze sbírky Východ a zá-

pad navazuje; k látkám starožidovským pistupují

však v této ješt látky aegyptské a perské. Mistr

Heyduk ukázal v nich nemalou znalost starých

tch kultur, znanou sbhlost v historii a mytho-

logii, která zejména pekypujícím množstvím dat a

jmen došla výrazu ve Sfinze hrzy, snad i na

úkor úinnosti básn, jejíž Vanitas vanitatum zkrá-

cením ješt plnji by byla vynikla. Pknou legen-

dou je tu Sykomora Matarijská a psobiv
vyprávny jsou Sloup z Mekky a Imam Lei-

tha Ibn Sád. Ironií zahrávají Apis a Zkou-
ška v í c í c h, moudrost Orientu ozývá se

v básni >Básník šech Omar El Farida«,
jenž ctil a chválil Boha, opvuje víno, jehož síla

a moc oslavuje se i v básni Víno Belšazorovo.
Teba látky samy jsou cizí a u Heyduka nové,

Heyduk i v nich zstal svým co do básnického

výrazu a stylu. V druhém dílu knížky, a nazván

je všeobecn Západ, mají pevahu motivy eské,

vybrané z doby protireformace. Staví v nejednom

ísle nynjšímu vku na oi píklady staré eské
neohroženosti a neoblomnosti. Do knížky vloudily

se, vinou tiskárny asi, etné chyby. Tak zdá se

mi, že porušena je pedposlední sloka básn Amos,
chybu tuším také v poslední sloce na sir. 19, jejíž

poslední dva verše se nerýmují, (a rým všude d-
sledn proveden), rým pokažen je v posledním

verši druhé sloky na str. 15. (chrám — klamv),
rythmus v 6. a 11. verši na str. 30. a v ped-
posledním verši na str. 34; slova nebo slabiky

vynechány v 13. verši na str. 37., v 17. verši

na str. 46. a ve 4. verši na str. 77. — a—
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Slovanský postup.
Anketa »Máje«.

(Pokraování.)

Pan Dr. Boh. Franta, rada zemského výboru v Praze:

Spolených zájm mezi Slovanskými národy
v íši je tolik, že jsme obas znenadání a bez
pípravy spolen postupovali, akoliv
jsme nebyli nijak zorganisováni.

Byl však ten spolený postup stále a mnoho
perušován, nebo Slovanstvo není vdom
k uritým cílm nij ak vedeno. A velký celek

bez vedení se neobejde. Každý jdeme svou
cestou, obracíme se ke druhému jen, když ho
potebujeme, nedbajíce prostého pravidla, že

jeden vždy je slabší, než pt, a že pt pro-

vede svoji vli mnohem snáze atd.

Dosud platí, co napsal Havlíek v srpnu
r. 1848, že ani tam, kde skuten pohromad
žijeme, »náš cit jednoty není posud tak

vzdlán a vyvinut, jak by si toho páti bylo.«

asto jsem si kladl otázku, pro tak je ; a jist

mnozí si ji kladli. Však konen energicky
zaíti práci nikdo se nepodjal. Snad piiní
anketa, aby na více stranách zároveií naléhav
se pemýšlelo ! Snad i zpsobí, aby konen
bylo jednáno!
Spolený postup teba však pipravovati.

Dosavadní zpsob našich slovanských styk
naprosto nestaí, tolik je zejmo.
Nutno pracovati k organisaci. Nalezne-

me-li k tomu správnou cestu, budou to už
poátky postupu. Tedy zatím kruh osob,
nevolených snad velkým potem rzných
korporací, nýbrž spíše vybraných, hotových
pracovati. Cím mén etný kruh v zaátcích.

tím lépe. *) Ovšem takových, kteí už dle

dosavadní své práce mohou býti považováni
za dvrníky svého kmene, mají vážnost
ve své domovin, dovedou pracovati a prak-
ticky zjednávati platnost svým snahám, a
tiskem, a ve združeních vdeckých, politi-

ckých, národních, národohospodáských nebo
jinak, kdo cítí nejen potebu, ale jsou nadšeni
myšlenkou, kdo nejsou známí odprci jiných
kmen a také ne pedpojatí straníci
ve vlastním národ. Jen tak, mám zato,
bude možno, aby »kruh« se povznesl na sbor,

jehož mínní bude respektováno. Vážnost jeho,

mravní váha jeho slova zajistí jakousi >exeku-
tivu« myšlence.
Bude teba zaíti, s programem ne širokým,

ale naprosto jasným. Mlžin bojí se všickni,

zetelnému programu pikloní se i pochy-
bovai.
Tedy, co spojuje všecky a za všech

okolností, bu pedem zjištno. Rozumné
vysvtlení pomr, objektivn srovnání zájm
zdánliv sporných nemže asem minouti se

úinkem mravným, jak zkušenost ukazuje.
Srbové a Chorvati dnes již seznali, jak bláhové
byly jejich spory. Také jinde bude lze dosici

stejného výsledku. Rzné politické nazírání

není už pedem závadou možné shody. Co
dnes dlí, zítra snad spojí. Vzpomeme, jak

*) asem bude ovšem nutno vybudovati organisaci

jasn a pevn. Red.
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politické programy se mní, jakých zmn
prodlali jsme sami ve svých heslech a ná-

zorech i prohlašovaných zásadách od programu
Palackého

!

Pedem však a na dlouho bude mnoho
práce vykonati. V kulturnj^ch potebách
slovanských národ v íši je spolený postup
tak zejm nutný a pirozený, že nemohou
vzniknouti vážnjší obtíže. Národní snahy
mezi Slovany narážejí r>epátelsky na sebe

už jen ve Slezku a v Halii. Co povedlo se na
slovanském jihu, zdaí se asem i zde. Teba
však vdom a vytrvale k tomu psobiti,

osnovati program dohody, psobiti rozumným
nátlakem. Všude pak bude teba podpo-
rovati rozvoj národnosti. Udržeti a posíliti

Siovince v Korošsku, až k italské hra-

nici, má význam pro všecko Slovanstvo
daleko vtši, než udržeti stejný poet krajan
jinde na míst mén ohroženém. Kdyby tu

dokonáno bylo odnárodnní Slovinc mlo by
to nedozírné následky pro všecku vc slovan-

skou v íši. Posíliti vzájemné styky národo-
hospodáské je nezbytná poteba. Jen
organ isace teba a kontroly, aby neso-

lidnost byla vylouena.
Jednou zorganisováni, nauí se Slované

cítit svoji píslušnost k sob, svoji skutenou
jednotu, svoji moc. U menších národ
pestane dnešní nesmlost, dostaví se pevná
vle : žíti p 1 n'ý národní život tak, jako jej

žijí diuzí. U vtších pak národ pejde v-
domí síly a váhy všeho Slovanstva v ducha
i krev nadaných velkých jedincii, kteí se

stanou nositeli a tvrci idey. Brzo se

ucítí obrození ve všem život národn-
kulturném i — státním.

Pak nebude nic pekážet, abychom i v íši
hráli onu roli, která nám dle pomru ná-

leží.

Pan MUDr. Ant. Tichý, léka v Lysé n. L.

:

Všichni jsme, abych tak ekl, theoretikové,

ku praktickému provádní svých myšlenek
a návrh pro sám idealism a nadšení se ne-

mžeme dostat.

V obchodním a hospodáském posílení, u
vtší obchodní odvaze, leží budoucnost.

Jako pak všecky vrstvy, mli by se súa-
stniti akce všeslovanské i lékai. Co pdy
zde leží ladem ! Kolik styk pstuje se mezi
lékai slovanskými? Zmiuji se jen o jediném ;

kolik odebírá se a te u nás slovanských
asopis lékaských? kolik našich snaživc

vdeckých, ") mladých, navštvuje na p. kli-

niky etc. slovanské? V Nmecku je nás
stále hojnost.

I lékam praktickým v akci slovanské pi-
poetl bych velký díl *")

Bylo kdysi cos podobného zahájeno, zdá
se, že usnulo!

") I pracovníci vdpti jako pstitelé jinjxh obor
tvoí dohromady pouhý dav, jemuž teba upraviti
cesty, l<udy se má bráti, aby se jimi pali — hrnul. Vc
zízeni. Red.

*") Posylati nemocné do slovanských míst a

kraj léebných, vdti o nich! Red.

Pan V. Janda, uitel v Sušici:

Nesmíme míti na zeteli toliko inteligenci,

ale i široké vrstvy. Obecný lid je národnostn
neuvdomlý. Uvdomiti jej možno bližším

stykem inteligence s lidem, pednáškami, vcn
psanými, krátkými letáky. *)

*) >Obccný lid« má velmi silný slovanský cit a to

je prozatím více, nežli dovedla slovanská »inteligence«

ve prospch idey využiti. Co chce inteligence lidu

>uvdomovat« ? Snad svoje vdomosti o pomrech a vy-

je teba organisace. Neutrácejme síly theori-

sováním ale pistupme co nejdíve k inm.
známu Slovanstva? Kterak jich dovedla ve prospch
idey využitkovat — sama? Jakou má »vdomost« o úkolech

Slovanstva sama ? Všecky hlasy ankety dosvduji, že

naprosto nedostatenou, aspoii po stránce úinnosti.

Inteligence slovanská neví dosud, co má ve vcech slo-

vanských myslet, což teprve chtíti! A pjde-li o nja-
kou akci uvdomovací, íjude ji muset intelligence zaít
pedevším — u samy sebe. Red.

Pan Jindra Imlauf, soukromník v Chrudimi:

Dávno jsem nesledoval veejnou rozpravu

s tak neutuchající pozorností, jako anketu

o slovanském postupu.
Mohu jenom potvrditi z vlastní zkušenosti,

jak snadno nauí se ech nepatrným praktickým

cvikem tolik polštiny a ruštiny, aby se mohl
smluviti, ísti a dorozumti se písmem. Krátký

pobyt v Polsce a v Rusku poskytl mi možnost
ovládati s potebu oba jazyky, a krom toho

vnukl mi mocný zájem pro oba bratrské

národy mnohem vcnjší, než jsem choval

díve, dokud praktické známosti nebylo.

Chápu dnes pln pravdu, aby mohlo dojiti

na spolený postup, musí býti díve spolený
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zájem — a ten vznikne poznáním. Však,

kterak se poznati, nedovedeme-li se smluviti ?

Opatit t.i tu možnost! Uznávám , v tom
je zaátek všeho.

Kterak to, že nauiti se nmin je u nás

na všech stranách tolik chvatu, le nauiti se

kterémukoliv jazyku slovanskému, nikoliv ?*;

Zavésti praktické mluvení slovanské na

*) Protože po -ila let zaváJným z r í z e n i m všeho veej
nho, obchodního liedniho, stavovského etc. vbec spoleen-
ského života stalo se každému jedinci potebou vpraviti

se do pipravených tak »hotov_vch pomr". Nmci, pravda,

jsou našimi sousedy ! Le nejsouliž Slované rovnž na-

šimi sousedy ? A ješt — bližšími? Jenže Nmci dovedli pro
svoje poteby upoutati a ochoiti nás svým zí-
zen i m, my však svoje poteby nedovedli jsmo dosud
stejn opatiti. Proti mocí zízeni nelze s úspchem p-
sobiti než — novým zízením. Red.

Školách slovanských považoval bych za nej

správnjší poátený krok ku píští kulturné

jednot Slovanstva, která není než pirozený
dsledek národního probuzení slovan-

ského a nezbytnou podmínkou dalšího roz-

voje. Nebylo by ani teba, aby pibyla nová
• hodina" ke školní osnov. Stail by praktický

výklad nkterého snadnjšího pedmtu osnovy

tím kterým druhým slovanským jazykem.

Zavésti takovou novotu na školy po všech ob

lastech nelze ovšem bez veliké iniciativy
a ta mže vzejíti jen ze spolené velké
o rganísace.
Njaká spolená >Slovanská Rada« jako

sbor delegát velkých celonárodních orga-

nisací jednotlivých (Národních Rad) jeví se

tu nejlepším východiskem. (Doslov redakce.)

c^)^ <^®7 ^mp

LOTHAR SUCHY:
Otci.

<^raky se po nebi ženou,

v neznámo štvány kamsi . . .

a v noc tu opuštnou
na hrob tvj vzpomínám si.

Léta už kryje t zem,
dusn tvé srdce tíží . . .

pro dnes tak pctajemn
oko tvé v mé se híží?

Je ti tam bolestno zíti

zápas mj, jizvy moje?

Jinak jsi zel na žiti !

A jiné moje boje.

Zes mne, kde o nejvyšší

bijí se, v prvním šiku,

A zatím — jen že tak dýši,

daleko života ryku.

Strhal jsem za sebou mosty,

udusil srdce zápal.

Ty jsi byl lovk jen prostý,

ale jak velkost jsi chápal!

Prostý a slabý a mkký,
mnou jsi snil vyrsti jednou.

í ruce v píští vky
za mne tvj prapor zvednou?

Není tu nikoho. Záhy
zavje stopy mé doba.

Marn jsme, ote drahý,

marn jsme žili oba.

Ale co pede mnou tma je,

tob cíl v dálce se šeil.

Ty's aspoi, umíraje,

v synovu budoucnost vil !

!

Jaro igo6.

Jak smutn pišlo jaro do krajiny . . .

což vyschly letos všechny zdroje mízy?
Tch holých vtví dlouhé, temné stíny!

Kraj cizí mi — i já sám kraji cizí ?

Naslouchám v temno Smutné ticho kolem.

Jak vonla kdys opojiv zem,
vše milým kouzlem smiovalo s bolem.

A letos, dnes ... co se to dje ve mn?

i nerozumím pírody již ei
a vlastní svt mj je tak zcela jiný?

Ó, o byl starý krásnjší a vtší!

Ten mj je pustý, temný, nehostinný.

V nm po západu není víry v jitro .

a kterak dávno dohoel již západ!

ím, bože, ím to seveno mé nitro?

Což jenom mládí mže jaro chápat?
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Však slyš ... tu v ticho zalkal Chopin nyvý,
mé ženy stesk v nm zpíval horkou touhou.
Kos záchyt ton ten nevýslovn tklivý,

le skonil vlastni kadencí svou dlouhou.

A vzbudil v lese celiký sbor ptaí . . .

Jak zvlh a zvlažnl vzduch. Vzplál msíc tichý.

A bylo cítit jak se míza tlaí

do každé sntí. Zavonly líchy.

Tak bezprostedn, jako divem božím,

já náhle cítil: vše je tvoje dosud.

Hic, vzejdou kvty i tím holým hložím,

jich tisíce má ješt pro t osud.

A na blízku tam kdosi sniv eká . . .

ó, slyšíš, ty tam : vím zas v cíl lidský,

v jaro i krásu ! A má žena mkká
dí s úsmvem : já vila v n vždycky i

!

KAREL KLOSTERMANN:

@ @ El

Mlhy na Blatech.
Román.

(Pokraovánu)

u, mluv pece !« vyjel

si na netrpliv Vojta.

»Nu — jak chceš . .

mn je to jedno,< od-

povdl váhav.
Tu Vojta jej ucho-

pil za rameno, zatásl

jim, že bezmála by
byl pustil z rukou
oprat.

>Tys nemotora, pravý niema!* zasyel mu
do uší. »Není možná t pesvdit. S tebou
teba jinak zatoit. Ty zkrátka udláš, co
jsem ti ekl! Dej si pozor, já vás všecky
zniím, neuposlechneš-li ! Mn se neubráníš,

to víš! Tak to chci a tak se to provede !«

>Ano, tak se to provede,* opakoval po nm
Václav jako ve snní. Rty jeho se chvly,
oi zmaten bloudily po prostoru ; ani nezpo-
zoroval, že Vojta už nekráel podle nho.
Nevidl ho vbec, zmizelf záhadn jako byl

pišel. Nevidl ho, ale bylo mu, jako by nevi-

ditelný podle nho kráel, upíraje své proni-

kavé zraky do jeho nitra, slíd po jeho skrytých

myšlenkách. Cítil, že se mu nemíjže vzpírat,

že musí vykonat do poslední krajnosti, co

se od nho žádá. Peletla ejka, pronikav
zahvízdala a jemu se zdálo, že posmívajíc se

mu zvolala: »Baštýi !« . . . Bude baštýem
nad kradenými rybami, pechovávanými na
zddné jejich pd, v ohrad jejich statku,

a opít se nelze, ani pomyslit na odpor si

netroufal . . . Ale pijde as, že všecko vyjde

na svtlo, potupa upadne na šediny jeho
otce; nikdo neuví, že nevdl, a konec bude
ona kobka hrzy a hanby tam pod pyšným
Hlubockým zámkem . . . Svtlo s ním jásavé,

nad ním slunení záe, modrý blankyt, ples

skivánk, a v jeho srdci hloubné stíny, jež

letly s ním jako smeka dravých havran.
Propadl píšerným, neviditelným mocem, není
záchrany, není sily na odpor.

Jako stroj kráel za svým spežením, jež

dlouhými, vydatnými kroky vped se šinulo.

Dusala kopyta, vrzal, cvakal nákolesníka z dáli,

jedva slyšn, dozníval mu v ústrety hlas zvonu
na vži Sedleckého kostela, a jemu se zdálo,

že hrany mu vyzvánjí. Sirá Blata na právo,

po levé stran lány a zase lány, hndé, prázdné,

v záplav poledních paprsk slunených, a
sám asamoten sted tohoto pustého prázdna . .

A pojednou šum a kýhot s vysoká, jako

by sám modrý blankyt byl oživl . . a stíny le-

tly stelhbit, penášely se nad jeho hlavou
k Blatm, po Blatech táhly: nesetné stádo

divokých hus letlo od Volešku k Nákeským
rybníkm, na sta jích bylo, a z Blat jim za-

kejhaly na uvítanou pasoucí se tam husy do-

mácí . . .

Václav dojel dom, vypráhl kon, hodil jim

obroku, naež usedl s druhými k obdu. Ro -

dim neušlo, že byl rozrušen.

»Co pak je ti?< tázal se ho otec. »Jsí ne-

mocen? pihodilo se ti nco? — ani ti ne-

chutná jíst . .«

>Nic mi není, táto — pemýšlím o leda-

em . .«

»Nu, a o em pemýšlíš? ekni mi...«
>A tak — jsou vci, hlavu matou. Veer

vám povím. Neptejte se mne te, prosím
vás . .

.•«

Nechali ho. Odpoledne pineslo každému jeho
práci

;
jedva se vidli.

Pišel veer; Václav spravoval nco na fa-

suiku v kln. Pojednou stála u nho .Apo-

lena.

>Po veei promluvíš s tátou, vid'?« oslovila

bratra; »není vyhnutí, musíš!*
Pohlédl na ni skoro hnviv.
»Ješt ty m sužuj! — však vím,« odvtil

nevrle.

»Rekne se: promluv ! .í^jak promluvit, když
lovk ví, co z promluvení vzejde. Bu táta

nebude chtít, pak je všecko marno, anebo
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svolí, pak všichni se shledáme s následky.

Není možná, aby se jednou neprozradilo, že

máme v našem rybníku kradené ryby.«

Apolena se zarazila.

»Z tebe nebude do smrti muž!« pravila váš-

niv. »Ceho ty se bojíš? Není tvá starost, co
bude a co nebude. Vojta to chce a Vojta není
takový hlupák, aby se nechal chytit.

«

• Vojtu nechytí, v tom máš pravdu, ale my
to odneseme. On nás znií všecky, to ti po-

vídám.*
>Tys strašpytel, ty! Co se mže tob stát ?

— Ale, neuposlechneš-li, pivodíš na nás nešt-
stí a na sebe nejvtší. Znáš Vojtu, nedaroval
by ti to !«

Václav svsil hlavu, rukama zalomil.

»Vím, že pomoci není,« zašeptal, »ale, v
mi, lépe by bylo, kdybych umel.*

• .\poleno !* zavznl hlas matin.
Dívka odbhla.

XIII.

Ubhlo nkolik dní.

Pozd veer ped ulehnutím Potužák roz-

mlouval se svou ženou.

»Ráda bych vdla,* pravila tato, -pro se

vzpíráš a odkládáš vyištní toho rybníku.
Pece sám uznáváš, že chlapec má pravdu.

Tu bude ákých for bahna na kompost, a

kde kdo íká, jaká výborná mrva to bude. Ven-
koncem, ten rybníek, jaký je te, nemže z-
stat; už to snášíme dost dlouho, páchne to

jako morová rána, ješt se všichni z toho

rozstnme. Já jsem vru ráda, že ten chla-

pec ml tenhle nápad, a ty se vzpíráš a ne-

chce se ti do toho.*

»Já se nevzpírám,* odpovdl Potužák, »já

jenom myslím, že to tak pes míru nekvapí.

Snad bude lépe, pokáme-lí ješt, až se pro-

vede rozdlení Blat a užijeme- li potom bahna
na zmrvení nov upravených luk ; bude nám
zrovna vhod.«

>Mj Bože, to se ho ješt nadýcháme, toho
smradu ! Kdo ví, kdy se provede tohle roz-

dlení, dkladné a spravedlivé, aby z nho
nevzešly spory a hádky ! — Já, v mi, dokud
ten rybníek se nevyistí, nevstoupím nohou
do sadu. Co pak máme pokojné chvíle od
tchhle zloeených komár ? — Je jich všude
plno, ve dne v noci lovka muí, a nejen

nás ale celé sousedstvo i Ty sám se pro n
vyhýbáš sadu a snas ani nevidl, jaké roje

tiplíc k veeru vyvstávají z té neistoty. Po-
dívej se na Apolenu, jak ta vypadá ! Tváe,
krk, nohy, ruce má seštípané, celá strakatá je,

celá oteklá, hotový Lazar! Stžuje si, ubožka,
že je všecka jako v ohni . .*

»Nu, nu — nebude tak zle I pro trochu ko-

már . .«

>Pro trochu komár, povídáš I Ale peklo Je
to, a každým rokem bude he, proto že ta

hav se rozmáhá. A potom : svatá pravda je,

že ten náš sad nám plodí ostudu a skoro nic

se v nm už nerodí. Jen si vzpome, co bý-
valo švestek, tešní, jablek a hrušek v prvních
letech po naší svatb ! Tu bývalo povidel a
sušeného ovoce, ani sníst jsme to nemohli.
Je vru teba, aby se to trochu zonailo.
Nejvtší sad v celé obci a žádný užitek z nho.
Jinak všeho dbáš a pro tuhle vc nemáš smy-
slu . . A dti mají tolik chuti do toho. Jsem
zrovna ráda, že Václav se toho chytil ; nebra
mu pece, když ho to tší ! Beztoho ten chlapec
se mi nelíbí, chodí poád jako zmoklá slepice,

je smutný, nemluvný ; dá Pánbh, že ty práce

ho pivedou na jiné myšlenky a že zas bude,
jakým býval. ByPs vždycky dobrý a laskavý
k tm dtem, tak jim to udlej k vli, když
si toho tak pejí, vždy i tob na škodu ne-

bude. Sama už t o to prosím . .*

»Tys na truc advokáta, ženo,* perušil ji

Potužák, usmívaje se ; »kdo by byl ekl, že

se tak vezmeš o tu vc ! Kdybych si byl po-

myslil, že vám všem tolik o ten sad bží, byl

bych už teba ped rokem se toho upravení
podjal. Nu, neíkali jste nic, až te to na-

jednou do vás vlezlo ! Nu, tak tedy s Pánem-
bohem ! A se tedy dají do toho rybníku

;

dám jim potah, a to bahno vyvážejí, a usta-

novím jim místa, kde je budou skládat a mí-

chat s prstí na kompost. Tak jsi te spoko-

jena, co?*

Oi švarné ženy zazáily radostným uspo-
kojením.

»Nad tebe není, Jouzo!* pravila, •tys zlatý

lovk !«

»Jdižiž, jdi, blázínku!* —

•

Téže nocí Vojta s Apolenou se sešli opt
u rybníku.

»Nu?« ptal se hoch; » promluví selka s pan-

tátou !<

• Promluví, bu bez starosti. Dostala jsem
ji docela na naši stranu. Ukázala jsem jí nohy
až pes kolena, jak jsou seštípány od tch ko-

már, a ekla jsem jí, že už to nevydržím, že se

ten rybník musí vyistit bez dalšího odkládání.

To pomohlo ! Všecko je k nemu na svt,
i tyhle tiplice . .

.«

Jedva staila utlumit hlasitý smích, jenž

se jí dral na rty.

»Na mou duši, tys holka!* odpovdl
vele, vina ji k sob. »Taky t mám rád za

to, víš! Královnou bych t udlal! ...»

Celou ji zlíbal. Ona, všecka blažená jeho

chválou, vidla se v sedmém nebi.

»Já t mám taky ráda, Vojtíšku mj zlatý,

tolik ráda, ani ti íci nemohu. Umela bych

za tebe, slast by byla, umít . . . <
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• Nemluv o umírání. Má jsi a má budeš!
Jen pokej — kdo ví, eho se dokáš ! . . .

A co myslíš? sedlák se nebude vzpírat ?«

»Co by tatíek neudlal mamince k vli!
— vždy on se vlastn nevzpiral, on jen my-
slil, že to mže ješt njaký rok pokat. Ale

já vím, že to pokat nemže!*
•Tys holka! tys holka! do zlata t zafa-

sovat! . . . Skoda, že nejsi chlapcem! Svt by
byl náš, kdybychom byli dva !

— S Václavem
není nic, do smrti se nevzmže. Podívej se jen

na nj, potácí se jako pitomý. Mrzí m, že

jsem mu nco ekl o svých zámyslech. Kdo
ví, nevyzradí-li jednou nco a nezkazí-ii nám
všecko. Pomýšlím-li na to, krev se mi žene
k hlav! V mi, jen tob k vli ho šetím;
nebýt tebe, uškrtil bych ho nebo utopil nkde
na Blatech jako štn . . . «

Možná, že postehla i v panující tm di-

voký, zlovstný pohled, jenž vyšlehnul z jeho
oí, nebo vztáhla k nmu ob ruce, jako by
jej od sebe odstriti chtla.

• Nemluv takhle,* pravila všecka zdšena,
• nechceš-li, abych se t bála. Váša t ne-

zradí, teba byl bázlivý. Jeho podsilo tenkrát,

jak ho zaveli . . . «

•To práv m tak mrzí! Tu je toho, pár
hodin vzení! Tu bylo strach k vli nmu!
ekni: mne kdyby byli zaveli, pro mne by
nikdo ani prstem nebyl hnul ; nikdo by byl

nezakroil umít by m tam byli nechali I

Nediv se proto, že nemám lidi rád! Lidem
vládne, kdo má peníze; kdo jich nemá, chce-li

s nimi obstát, musí jim nahnat strachu. A já

jim strachu naženu, ha, ha, ha! — a marný
nebude, ten strach!*

•Já se t taky bojím, mluvíš-li takhle,*

vydrala se jí z hrdla e. »Z tebe jde hr-
za* . . .

•Nebu bláhová! Tys na svt jediný lo-
vk, který se mne nemusí bát Ty ne, moje
zlatá ! Tebe spíš já se bojím. Však víš, jak

se pemáhám, abych ti neublížil. Co udlám,
pro tebe bude, aby každý ti závidl*

Pisedl blíže k ní, sklonil se nad ní.

• Podívej se mi do oí!* pravil, »však vy-
teš z nich, že pravdu mluvím. Tys všecko,
tys celý svt . . . kdybys ty nebyla, nebyl by
svt . . . «

Snad vidla i v té tmoucí tm jeho oi,
snad tla v jeho pohledu. Upokojila se; proud
slzí, jenž mimodk ji vytryskl z oí, ulevil

stísnné hrudi, polekanému srdci. Objala jeho
šíji, pitulila se k nmu jako lichotící koka.

• Vojto,* pravila pochvíli, >máš-li m opravdu
rád, jedno k vli mi ui! Nestraš už bratra,

bu k nmu dobrý. V mi, jen strach ped
tebou tak mu padá na duši, že chodí jako
omámený. Domluv mu laskav a uvidíš, že
s zmní.*

Vojta neodpovídal.

»Ty m rád nemáš,* jala se mu vyítat; »ty

mlíš, když t prosím ! Co si mám myslit

o tvých eech, když nejednáš jak mluvíš?

Radši m zab, aby tomu byl konec! . . . Vidíš,

domnívala jsem se, že budeš mít radost, jak

se všecko k dobrému obrátilo, a ty zatím se

zlobíš a hrozíš a o uškrcení a utopení mlu-

víš .. . a Vášovi kivdíš. Dostál ti v slov,

poád tatíka prosil stran toho rybníku ; ne-

bylo jeho vinou, že tatíek odkládal. Až jsme

potom oba ekli matce, vzalo to obrat. Tak
se tedy zbyten na nho zlobíš! A te já t
prosím, abys ho nestrašil, dobré slovo mu dal,

a ty mi neodpovídáš ... *

Vojta, jenž dívku dotud v náruí držel, pu-

st 1 ji, zase ji objal, jako šílený ji líbaje

»Tys to provedla, ty! . . . nikdo jiný!* še-

ptal ; »Václav nemá v tom zásluhy, ty mu
strkáš svoje ! . . . Ale, abys vidla . . . jak t
mám rád . . . slibuju ti, že ho nebudu strašit,

že mu po dobrém domluvím ... že se mu
teba podékuju . . . všecko k vli tob . . .

ale tolik ti íkám, že je to marné ... on ji-

ným nebude ... v krvi má ten strach . . . ne-

zbaví se ho do své smrti ... Já si už bez

nho pomohu . . . tob k vli . . . tob k vli . .

.

tys má!« . . .

Tpytily se na istém noním blankyte hv-
zdiky, tiše táhly vnými kruhy svými, za-

mihlo se slabounké mrkavé svtlo na bilých

lících díviných, dotud slzami zvlhlých, na

dvojici bílých ramen, jež stelhbit se ovila

okolo erné hlavy hochovy.

•Te vidím, že m máš pece rád, mj
Vojtíšku!* zaplesala dívka; »a já t mám za

to, možno-li, ješt tisíckrát radši . . . zdá se

mi, že jsem . . . ona královna, kterou jsi m
chtl udlat . . . <

Ba, byla tou královnou ! Moc lásky se znovu
osvdila, vná moc lásky, báze silného

ped slabým, beroucí se stejn odvkými
kruhy jako velká tlesa všehomíru. Nezdol-

nými pouty obetkávala duši divocha, krotila

jeho nezízené pudy a choutky, ochoívala
ho . .

Posedli ješt kratiko, rozlouili se; dva

stíny peletly starým sadem, rznými smry
se rozbhly. —

Václav se povaloval na svém loži, beze

sna, rva se s úporn na dorážejícími ernými
myšlenkami, chmurnými pedstavami. Celá

ada nocí takhle mu minula, bez konce dlou

hých nocí, z nichž žádná mu nepinesla od-

poinku ani úlevy. Cosi neznámého, píšer-

ného jej zaléhalo na zpsob tžké mry. Cítil

se ve vleku jakési tajemné síly, o níž vdl
jen tolik, že nestaí, aby se jí vymknul. Co
Vojta chtl, muselo se státi a, jakmile se to
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stane, záhuba bude neodvratná, záhuba jich

všech, otce, matky, sestry i jeho vlastní.

Peklu propadnou všickni, asné hanb a

vnému zatracení. Utkvlo v nm pesvd-
ení, že Vojta je ábel, jenž je všecky zapletl

do svých hrzných šití. Každým dnem se ho
bál více ; bylo mu jasno, že marn by se mu
stavl na odpor, a také uniknouti mu není

možno. Od tch dob, co k nmu pistoupil

tam na poli, naizuje mu, aby otce piml k vy-

ištní rybníku, Vojta na nho nepromluvil
slovem, ale pohledy jeho mluvily eí zlou, eí
tak strašnou, že se po každé zachvl do nej-

hlubších hlubin své duše, kdykoli se s ním
potkal. Uposlechl jeho rozkazu, poprosil otce,

aby dal sad upraviti, rybníek vyistiti, bahno
vyvážeti. 'Nu, takový spch tohle snad nemá*,
odpovdl otec, »njaký rok to snad ješt
poká*. — Tajná radost mu projela duší nad
touto odpovdí, ach, krátká, jedva mžik trva-

jící radost, kterou v záptí zakikl v jeho ni-

tru se ozvavší burácející hlas : 'Nemže to

pokat, neprodlen se to musí vykonat !«

A jiný hlas na to, bolestný, plný trpkých vý-

itek: »Co to žádáš od tvého dobrého, est-
ného otce, který t miluje ? — Jsi áblovým
pomocníkem, pokoušíš ho, pekelná osidla mu
strojíš : Prosíš ho, aby se stal spoluvinným
zjevné krádeže, zlodjem sám!...« Mlel
proto, neoptoval prosby ; ale Apolena
pišla s touže bídnou mrzkou žádostí, naklo-

nila k ní nejprve matku, a matka zas se jeho

tázala, ovšem jeho sestrou navádna. ^Tak ty

tedy chceš dát do poádku sad, rybníek vy-

pustit a vyistit ,'« — Ze chce, odpovdl a

hlas jeho se mu zajíkal. Tu .Apolena se pito-

ila. »Vidíte maminko, takový je netroufalec !

Už dávno má tohle v hlav a neosmlil se

íci tatínkovi*. — Vždyf prý ekl, omlouval
se, otec odkládá, myslí, že je na to asu dost.

Na to Apolena spustila dlouhou e. »Vidíte,

maminko, za nho musím promluvit. Je tak

skleslý na mysli, že jazyk mu onml. Nemá
jiného pání, než aby ten sad pišel do po-

ádku. Už nkolik nedl tomu, upozornil jej

na to Píštínský pan ídící a vykládal mu, že

je to hanba pro naše hospodáe, že svých
sad tak málo dbají a ovocnáe si nehledí

jako rolníci za Prahou, kteí tží velké peníze

ze svých sad. Netenost a lenost prý je to.

Nu, ekni, není to pravda ?...« A bylo to

pravda ; Pištínský pan ídící, jenž se náhodou
kdysi v polích s ním sešel, dotkl se vskutku
tohoto pedmtu, ale více tak mimochodem, a

on — Václav — se pak o tom ped Apole-

nou zmíní!, ale rovnž jen tak povrchn, a

ona se toho nyní chytila! Nu ovšem, vdla
pro ! Trapn pomyslit, jak je ve spárech tohoto

ábla, a ke všemu : s radostí a s nadšením
nosí pouta, do nichž ji ukoval. — A potom

matka : »Vru, tys bláhový chlapec ! Bží-lí

ti tolik o zvelebení sadu, pro jsi váhal se

nám svit ? Tof pece na dlani, že se ti bude
po vli; vždy po nás, dá Pánbh, budeš ho-

spodait na statku ty ; tší-li t sad a myslíš-li,

že z nho docílíš jednou užitku, kdo pak by
ti bránil, chceš-li si jej upravit. Nestarej se,

ješt dnes promluvím s tátou.* ... A matka
dojista už promluvila! Otec svolí, nelze po-

chybovat; nepipadne mu na mysl, že jeho

svolením se dostane v pohyb kolo osudu, jež

je všecky zdrtí. On je nezadrží, nemá na to

síly. Kéž Bh sám ve svém milosrdenství se

smiloval a odvrátil áblem strojený úklad ! . .

.

Jako hejno dravých pták dorážely nai tyto

myšlenky, zaplašit jich nebylo lze ; semkly se

v dsivý kruh, srdce i mozek drásaly. .

.

Kdyby Vojta aspo uznával, jak strašnou

ob mu pináší, jak, jen aby plnil jeho roz-

kazy, svých milých est a blaho v šanc dává!

Ale Vojta ke všemu a za vše ho ješt nená-

vidí. íhá na vhodný okamžik a, jakmile tento

nadejde, vrhne se na jako litý vlk, aby ho
asn i vn zahubil. Snad ho živí jen k vli
jeho seste, kterou už zhanobil . . .

Ucítil ruku na své pleci, horkou, tvrdou

ruku. Zdsil se ješt více, vyteštil oi do
tmoucí tmy. Nevidl z poátku nieho; teprve

po chvíli se zdálo, že z té erné, vše zastí-

rající tmy vystupuje dvojice žlut fosforesku-

jících oí, a dušený šepot se dotkl jeho sluchu.

»Spíš, Vášo ?«

Jazyk se mu zvolna rozvázal.

»Nespím. Co chceš?*

»Picházím ti íci, že zítra asn ráno už pu-

stím vodu z rybníku
;
pedem upravím strouhu

pod sadem, aby ta špína se nestavla a voln
mohla odtéci do velké strouhy za vsí a tou

do Volešku. Vymohs mi to u sedláka ; dobe
ses poradil. Hnval jsem se na tebe, žes tak

otálel, ale te se už nehnvám. Mám t rád

za to a dkuju ti! Slyšíš? — dkuju!*
Václavovi bylo, jako by pojednou tžký, za-

léhající ho balvan se byl svalil s hrudi. Chtl
promluvit, le nemohl, tou mrou jej pekva-
pili) nenadálé, neoekávané blaho . . .

A Vojta se k nmu sklonil a políbil ho na

ústa. Tu rozvázalo se mu sevené hrdlo.

>Vojto . . dkuju ti za dobré slovo. Bál jsem

se tolik! . . kdo mže za strach? . . . Nemls
m strašit, ani nevíš, co jsem zkusil ... Ve
všem ti budu po vli, jen o jedno t prosím . .

Mj slitování a nedopouštj, aby, co poínáš,

padlo na mého otce. Radj bych se v hrob
vidl . . .«

Tu Vojta mu piložil ústa až k samému
uchu, jedva slyšné šeptal, ale hlas jeho znl
mkce, zcela jinak než díve narážel na Vá-

clavv sluch.
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>Bu bez starosti, na nic nemysli takového

!

Však m znáš a víš, že mne nikdo nechytí.

Ve Zlivi mají takové sádky u Bulku; prozra-

dilo se to, proto že dvacet lidí bylo zasvceno
do té vci. Vi te o tom každý, jen knížecí

nevdí, proto že nikdo pes všechno se neopo-

váží jim f-íci. Ale o tuhle tom nezví živá duše,

proto že budu rybniit já sám jediný, rozumíš?
— K tomu za ti roky odejdu na vojnu a

potom je konec tm sádkám tady. Až se vrá-

tím z vojny, nastanou mí jiné práce. Toho
sádkáství mám zapotebí jen pro zaátek;
však už jsem ti to vyložil . . . Apolena mi
povídala o Kubátovi, vaše bába ve Zbudov
jí to všechno ekla, vždy vy jste z jeho rodu.

Páni Kubátu sali na Blatech a já, vidíš, ho
pomstím na pánech ! Kubáta zachránil sedlá-

km Blata, ale sedlákm patí víc. Sedlákm
patí taky lesy, a ty se pánm musí vyrvat.

Do soudného dne by toho sedláci nedokázali,

proto že nemají kdy, aby se rvali, a také sedí

na svém a o své se bojí. Kdo s pány chce
podstoupit boj, teba, aby byl volný jako pták

a pohyblivý jako voda.«

Václav dobe nechápal, jeho mozek o jednom
složení nepracoval tak rychle, aby byl dovedl
vystihnouti a sledovati, co tu slyšel, po stránce

spojitosti píinné; jemu bylo jasno jen tolik,

že Blata náleží nyní sedlákm, ale že bývaly
doby, kdy páni usilovali jim je vyrvat; Ku-
báta uhájil sedlákm jejich právo, a hlavu
za n dal; toho se naslyšel dost a dost od
svého dtství, o tom bába ve Zbudov, pochá-
zející z rodu Kubátova, mnoho vypravovala,

honosíc se tímto svým pedkem a snažíc se

budit lásku a úctu k jeho památce v srdcích

svého potomstva. Ze by však valné lesy

Hlubocké kdy byly bývaly majetkem selským,

o tom nikdy neslýchal; pes to, slyše to nyní

z úst Vojtových, nevzpíral se tomu Pro by
to nebylo i pravduu, když se to vbec poví-

dalo! — Páni sedlákm tolik vzali, do poroby
je uvedli, robotou je muili; pro by jim také

les nebyli pobrali? .A pobrali-li, pro by bylo

nespravedlivo a híchem, jim je zase vy-

rvati? . . . Snad nadejde, až as se naplní,

zase jeden takový Kubáta . . . snad už pišel,

snad té chvíle k nmu mluví . . .

íSlyšes o Zlatšovicích?« ptal se ho Vojta.

•Neslyšel.*

»Tak ti povím. Zlatšovice byly vesnice,

a nezbylo po nich nic, ani dobe se neví, kde
stávaly. Nkde snad pod Vrkoem nebo pod
Kamenným vrchem za Chlumcem, kde je te
Obora. Páni to zabrali a sedláci se museli
vysthovat. Nebožka moje bába mla prabábu,
která odtamtud pocházela. Kámen na kameni
nezstal po Zlatšovicích, všecko zarostl les.

Nu tak? — nenáleží ten les sedlákm?*

>Ach, Vojto, pro jsi mi tohle všecko ne
vyložil? pro jsi nemluvil ke mn jako mluvíš
dnes? Vypovdt ti nemohu, co bys mi uše-
til trápení . . . «

"Blázne! kdybys byl ukázal trochu kuráže,
všechno bych ti byl už dávno ekl. Co s lo-
vkem, který se všeho a poád bojí? Jak jsem
ti ml vit? Ale dost te. Hekl jsi otci, co
jsem chtl, vymohTs mi ten rybníek a te
t mám rád. Neboj se už víc, však uvidíš,

co dokážu. To jsem ti chtl íci ; te se vy-

spi, zítra se pustíme do práce. Uvidíš, jak

nám to poletí.*

Kka tato poslední slova, Vojta se sklonil

znovu nad Václava a ješt jednou ho políbil.

Ten objal obma ramenoma jeho šíji, pitiskl

k sob jeho hlavu.

"Zapla ti to Pán bh!* zašeptal; -vzal

jsi se mne všechen strach . . . Našs dobré
slovo . . . dobré slovo . . není nad dobré
slovo ... za dobré slovo život dám . . .

«

Slzy se mu My po lících, slzy nesmírného
ulehení. Vojta se mu po chvíli vymknul, od-

stoupil od nho, na své lože se odebral.

Ticho zas hluboké : jen tu a tam zafrkal

k, zabzuela moucha, zainel slab etz.
Václav ležel s otevenýma oima; co byl živ,

nebylo mu tak volno. Strašivé chmury prchly

jako by dobroinným kouzlem ; dobré slovo

je zaplašilo. Už nevidl v konání Vojtov nic

nekalého, nebezpeného; ba, zdálo se mu, že

híbek se hotoví k emusi velkému, rekovné-
mu a on že mu k tomu urovnal cestu. Jak

jen se mohl takhle dsit ? Dva roky budou
mít v zahrad sádky, to je vše. K smíchu
pomyslit, že by Vojtu chytili ; na toho nikdo
nevyzraje. Pak odejde, sádky budou prázdny,

zstane nevinný rybníek v jich sad . . .

Knížecím neubude leda pár kapr, tmže kní-

žecím, kteí po vky sedlákm tolik kivd
a zla nadlali, nejlepší pdu jim ubrali, z rod-

ných ddin je vyhnali . . . Snad by je docela

byli obrali, z koene vyvrátili, kdyby nebyl
pišel Kubáta, Blata uhájil . . . Nyní snad pijde
druhý Kubáta, vyrve jim lesy, které také bý-

valy selským inajetkem . . . Jak to provede
tento nový Kubáta, o tom prostý hoch nepe-
mýšlel

;
jemu stailo, že Vojta to ekl a že

nepochybuje o zdaru svého poslání. Vojta

dokáže všecko, co chce. Bda tomu, na koho
zaneve! Jemu nelze se ubránit, jakási tajná,

nadpirozená moc zí mu z oí . . . Však na
sob se pesvdil, jak strašn psobí tato

jeho moc ; ani prstem Vojta nemusil pohnouti

a byl by ho zniil pouhým pohledem oí
svých. Zachvl se, když pomyslil • . . Než,

Vojta se hnval jen, dokud on mu nebyl po
vli; nyní se už nehnvá, ekl mu, že ho má
rád, podkoval mu, políbil ho . . . Koho Vojta

má rád, je v bezpeí, nic zlého se mu ne-
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mže pihoditi . . . Však Apolena to dobe vy-

stihla; nelze pochybovat: její zásluhou je, že

se odhodlal promluviti s otcem . . . Pro jen

tak váhal? . . . jeho obavy byly zcela bezd-
vodné ... A pak, ty jeho strachy o .Apole-

nu! .. . ani pomyšlení, že by Vojta choval

nekalé úmysly v píin jeho sestry . .

Oj, dobré slovo všecky chmury zahnalo . .

.

Sen se sklonil nad ubohým hochem, zlatý,

tvrdý sen, jenž tak dlouho a tak nemilosrdn
se jeho lžku vyhýbal . . .

Je na svt cosi neviditelného, povznese-

ného nad hmotu, jakýsi odlesk božstva, jež

vše proniká. Není srdce lidského tou mrou
zatvrzelého a nepístupného, aby nikdy ne-

pipustilo svtlého paprsku Boží pravdy. Rozum
lidský jí nechápe, nevystihuje, ale cit ji tuší.

Zárodek poznaní dobra a zla rázem vyklíí,

jakmile se ho dotkne teplá záe tohoto pa

prsku, jenž tisícerým zpsobem si k nmu
cestu najde, cestu asto pedchozím vycho-

váním upravenou, zhusta však neschdnou
a divým býlím hust posetou a zatarasenou.

Václav spal na svém loži a Vojta poblíže

nho nespal. Nespal, ale volno mu bylo u srdce
;

nepoznané dosud blaho mysl teplem hálo

;

láska upravila cestu svtlému paprsku. Jakýs

sladký hlas se v nm ozval : pochválil ho, že

nezneužil vlády, kterou ml nad slabým dv-
etem, jež se mu poddávalo, nebránilo se,

nevzdorovalo, toliko o slitování prosilo. Vná
legenda o bázni ped slabším, jež vyvedla lid-

stvo z temna pusté sveeposti. Do nedávná
tento divoký, jedin svými pudy a vášnmi
vedený hoch neznal dosahu slov : Ty nesmíš !

— Nadešla chvíle, kde sam po nejprve si ekl:

Ty nesmíš Apolen ublížit! ty se musíš pe-
máhat !

— Nebyl si dobe vdom, pro tak

teba se zachovati, ale nesml, nesml !

—
ím dále tím uritji se tato zápov v jeho

duši uplatovala. Kdyby mu byla dívka

odporovala, hrav by byl její odpor pemohl,
ale takhle byl malomocný. — A dívka ekla:

•Prosím t, Vojto, promluv dobré slovo

s Václavem! Bojí se t — zbav ho strachu!

Bude t mít rád!< — Bylo mu k smíchu,

když to poprvé slyšel ; než, že Apolena si

toho pála, poal o tom pemýšleti, a pojednou

se mu podobalo, že pání Apolenino jest roz-

kaz, jemuž teba bezpodmínen uposlechnouti.

Šel tedy a dal dobré slovo Václavovi ; byl

by snad do ohn také skoil, kdyby Apolena
byla prosila, aby tak uinil. — A jak promlu-
vil dobré slovo a shledal se s jeho úinkem
na Václava, tvrdá kra, jež svírala jeho srdce,

kouzlem zmkla a jemu bylo, jako by byl

vykonal cosi velkého, dobrého, hrdinného, as

takového, jako Kubáta, když zachránil sedlá-

km právo na Blata, nebo jako by jim byl

získal lesy, na nž, jak se domníval, mli
právo. Právo! hluché slovo dotud u nho, jež

tu a tam slýchal pronášeti, jehož tu i tam
i sám užíval, nepemýšleje o jeho dosahu, a

jež pojednou se mu zdálo ímsi vznešeným;
vždy se týkalo i Apoleny. Což dívka, dcera

sedláka, nebude mít radost, až lesy se vrátí

jejímu rodu? Královnou by ji uinil, stokrát dal

život za ni !
— Nebyl si zase dobe vdom,

jak a pro by to uinil, ale jisto jistotn by
neváhal, kdyby k tomu dojíti mlo. A ta velká
radost, již zpsobil Václavovi, to štstí, jež

mluvilo z jeho trhaných slov, jež tryskalo

k nmu z doteku jeho ruky, z jeho políbení!
— sdílelo se mu, slouilo se s jeho duší, hálo
ho, nebývalým, neznámým dotud uspokojením
jej naplovalo. Vru, že ho bude míti rád, že

ho nebude více strašit, kamarádem mu bude a

zas a zas mu dá dobré slovo. Oj, potší se

Apolena! . . .

V sen ho ukolébaly tyto myšlenky plné zá-

ivého tepla.

XIV.

Nazejtí bylo pilno u Potužák, pilno a ve-

selo. Jedva slunce se ukázalo nad modrými
horami staré Šumavy, již Vojta s Václavem
upravovali bahnem a pískem zanesenou a

travou zarostlou strouhu, jež mla odvádti
vodu z rybníka. Vojta pracoval za ti, ani

na chvíli si nepopávaje odpoinku, a nad to

s neobyejným dvtipem, s dovedností, jež

zkušenému struhaí by byla dlala est. Vác-

lav se jevil mnohem mén hbitým a doved-
ným.

»Jen se toho neboj !« napomínal jej híbek,
ale tentokráte nikoli úsmšn, nýbrž s laska-

vým, pívtivým úsmvem na rtech ; »podívej

se na mne : tak ! tak ! — abys toho chytil víc

na lopatu . . . taky si toho nesmíš naházet

v cestu, abys to nemusel odklízet znova . . .

A tuhle pozor !
— rovn za mnou, aby nebylo

zátoín a voda se nestavla . . .« (Pokra.)

^7-

649



ÍSLO 41 M Á J RONÍK IV.

BOHUMIL BRODSKY:

Za obzorem.
(Pokraování.)

[oriite, abych se s pí-

telem bil a také po-

slechnu*, ekl roz-

marn.
»Ne, vás by bylo

škoda«, povídala stej-

ným tonem.
•Mne tedy nikoliv?*,

ozval se Roubal vy-

ítav.
Odpuste, nemohu pec obou litovat* , od-

povdla významn. »Vy jste mi byl ve spo

lenosti nevrným a musím chránit toho, jenž

se mn obtoval.*
»Jsem hrdý na va.še pátelství, milostpaní*,

ujišoval Vraštil a jeho oi njak jinak za-

hoely.
•Nevte píliš ženám, asto škádlí, aby se

radovaly z utrpení*, povídala hrav. »A te
dost žert. Tším se, že si vás pozdržíme do
veera. Po verejším hluném dni pipadala
by nám naše samota dvojnásob nepíjemná.
Konen je tu svaina.*

Služka pinášela svainu a vyizovala, že

slena Jaroslava pijde až asi za pl hodiny.

Posvaí prý doma a zaídí vše k veei.

•Je dobe, vyi slen, že páni jist

pustí, když m zastane.*

A nalévajíc pánm aj, rozpovídala

smála, škádlila Vraštila, jenž se ukázal
obratnjším spoleníkem, než se na prvý po-
hled zdálo. Roubal byl zamlklý, patil asto
do prázdna a podivný, jako spokojený úsmv
pohrával kolem jeho rt. Paní notáova pouze
letmo dotýkala se jeho tváe a vinila sama
sebe, že se jí Roubal zdál být vera hezím
a ušlechtilejším než dnes.

Jaroslava pišla tém po hodin. Byla už
pokojná, akoliv se nemohla všech rozpak
zhostiti a Roubal darmo snažil se zapísti
s ní dvrný hovor. Byla málomluvná a asto
jako úzkostliv se podívala na sestru, jež jí

odpovídala jasným, veselým pohledem.

O šesté hodin pišel rada. Zdál se být
unavený a také jeho rozmar nebyl o nic lepší,

než vera ped koncertem. Pivítal hosty dosti

chladn a vymnil s nimi nkolik slov. Potom
vymlouvaje se, že jde prohlédnout rže, ode-
šel do zahrady. Sotva odešel, podívala se pani
Blažena významn na Jaroslavu. Ta sbledla,

okamžik váhala a potom prudce povstavši,

šla za radou. Po chvíli mihli se mezi stromy
smrem k ville. Vážnost okamžiku nedala se

více tajiti a všichni oekávali, co se nyní

od-

se,

být

stane. Hovor vázl a trapné pomlky se pro-

dlužovaly.

Uplynulo asi pl hodiny, když se objevila

služka a vyizovala prosbu pana rady, aby
pan Roubal na chvíli zašel do villy. Vstal

chvatn a podíval se prosebn na paní notá-

ovou, jakby ji žádal za prvod a pispní.
• Peji mnoho zdaru*, ekla polou vážn,

polou rozmarn. »Svakr vypadá h, než do
opravdy je. Dlouho hovor neprodlužujte, celou

zábavu máme pokaženou.*
•Nehnváte se na mne, milostpaní?* ptal se.

•Pro bych se hnvala*, ekla chvatn a

maliko se zamraila. •Doufám, že my dva
nebudeme mít nikdy píiny hnvati se na
sebie. Jdte již, jdte, rada je puniíká.*

Šel tedy. Pirozená jeho hrdost a pánovité

sebevdomí se v nm ozývalo aby odbyl radu,

jenž nemá právo se vmšovat do cizích soukro-
mých záležitostí. Ale potom pipomenuv si,

že by mu snad pece mohl být osudným, zkrotil

své pobouení a šel. Rada chodil prudce sa-

lonem. Byl zle rozilen a když vešel Roubal,

nemohl zakrýt zlý pohled, který naií vrhl.

Opanoval se však a s obadnou zdvoilostí

pokynul mu, aby se posadil.

• Dovolte, pane rado, abychom odbyli vc
stoje*, ekl Roubal vážn. »Zádal jste mne
o rozmluvu a já tuším, pro si ráíte páti se

mnou hovoit. Vážím si vás, ponvadž vnu-
jete upímnou péi dvma osamlým dámám.
Rate mi laskavé íci. eho si pejete.*

• Pane Roubale, zazlívám vám, že tak chvatn
doháníte mou švakrovou ke satku. Uznejte

sám, že nemže být ani ei o njaké úvaze,

o njakém vážném zkoumání, jsou-li city a

cesty po kterých kráíte, správný. Moje švak-

rová je nervosní dve, té se nedivím, že ne-

ústupn trvá na chvatu, ale vy za to, zralý

muž, bute opatrný a poodložte siatek, aspo
na dva, ti msíce.*

• Je mí líto, že musím být práv tak ne-

ústupný jako slena Jaroslava. Není potebí
velikých úvah, kde si srdce rozumjí. Ostatn,
pane rado, co ve vás vzbuzuje takové obavy?
Není slena snad už dost stará, aby uvážila

krok, který podniká? A jsem snad já vám
podezelý?*

• Vháníte mne nkam, kam jsem nemíil.

Nedotýkám se osobností, nemám kliek, kte-

rými bych chtl spádat intriky. Jsem píliš

estný a píliš zkušený. Ale nelíbí se mi
zkrátka dležité vci o pekot uskuteovat,
když malé strpení by uvedlo na ob strany

klid. Vy jste poznal naši domácnost, moje

650

i



RONÍK IV. M Á J ÍSLO 41.

švakrová— ale odpuste, nepravím to ze zlomy-
slnosti, my neznáme vaše domácí pomry.*

• Kdybyste nebyl starším pánem, odepel
bych vám další odpov*, ekl Roubal a zlost

jím zalomcovala. 'Myslím, že bych nemohl
být ani dstojníkem ani velkostatkáem, kdy-

bych musel zakrývat svou rodinu Budu ná-

sledovat vašeho píkladu a mluvit zpíma.
Obáváte se bezpochyby, aby véno sleny Ja-

roslavy nebylo lákadlem které m k ní pi-

poutalo. Chci vás v té píin upokojit. Na
mém statku váznou pohledávky. Dluh obnáší

asi deset tisíc, výplata matky a sestry tyicet
Statek má ceny nejmén stodvacet tisíc. Ne-
chtje zabiísti do dluh, odkládal jsem s rz-
nými melioracemi až po satku. Aby moje
paní nikdy se nemusila bát, že by mými spe-

kulacemi byla pipravena o své vno, dám
po zaplacení všech pohledávek vtlit na statek

celý peníz, který mi k urovnání tinanní
stránky statku poskytne. Splnomocuji vas

pedem, že mžete vc provésti sám. Jste snad
tím spokojen ?«

»Je to sice nevdné postavení, vu kterém
se nacházím, ale aspo ásten m upokojujc.

Vyhotovím prohlášení vaše v tom smyslu a

vy je podepíšete. .Souhlasíte ?

>Sám jsem vam to nabídl a nejsem zvyklý

plýtvat slovy*, ekl hrd.
• Dkuji. Uznáte pozdji sám, že jsem ne-

mohl jinak jednat. A jak bude se zbytkem
véna Jaroslavina?«

• Nerozilujte m, pane rado, pespíliš*,

ekl zvýšeným hlasem. »Neptal jsem sd sleny
na vno a nebudu se ptát ani dále. Uložte je

kde a jak budete chtít. Máte ješt nco k na-

mítání? Je mi to vše velmi trapné a rád bych
ukonil obchodní stránku našeho jednání.*

• Prosím vás toliko, abyste svým vlivem

psobil na svou paní matku a slenu sestru,

aby laskav Jaroslavu pijaly. Jaroslava je

velmi citlivá duše, kdo ji nezná, netuší, jak

hluboce se jí všechno dotýká. Není tak bez-

starostn veselá jako sestra a teba by mnoho
trpla. Nezapomínejte nikdy, že tolik dviv
za vámi jde.«

• Pronesla snad slena sama podobné obavy ?«

•Nikoliv, ona mi pímo zakázala hovoit

s vámi o soukromých vcech, ale já se cítím

ve svém svdomí zavázán vykonat, co je

nutno.*
"Bute bez starosti, pane rado, vaše sv-

domí nikdy nebude citit výitek, že jste nco
opomenul. Až budeme svoji, pestane váš zá-

vazek a nastává moje estná povinnost. Vím,

jak jí vyhovt*
•Nemíníte tedy sekat ani o msíc*

»Ne, nebudu ekat, ponvadž to není nutno*
• Dlejte, jak chcete*, ekl ráda suše. •Švak-

rová m žádala, abych s vámi se domluvil

o zevnjších potebách k satku nutných.
Povzte mi, chcete-li míti satek v T. nebo
v Praze, pejete- li si okázalou svatbu, nebo
dáte-li pednost tiché domácí slavnosti, koho
si pejete pozvat a podobné. V této píin
musíte laskav mé prostednictví pijmout, po-

nvadž dámy budou dost míti svých starostí.*

Roubal cítil osten radovy kousavosti. Ale

vdomí, že je to malomocné zuení, které

nemá žádného vlivu a které mu neubližuje,

stavl se úpln klidným.
• Budu vám velmi povden, když zaídíte

vše sám. Mn je úpln lhostejno, kde a jaký
bude satek, kdo bude pozván a tak dále.

Prosím, aby se do msíce uskutenil, osoby,

jež z mé strany mají býti pozvány, dovolím
si sdlit dopisem. Pedem mohu vás ujistit,

že budou nejvýš ti - tyi. Žádám vás na
konec, abyste laskav obstaral íinanní za-

jištní vna sleny Jaroslavy a za tou píinou
Vám pošlu výtah pohledávek. Abyste byl

ujištn, že netoužím po penzích pro sebe,

rate hypotékami pohledávky vyrovnat u na-

šeho soudu a zrovna pi tom splacené podíly

zajistit na statku.*

• Dkuji za dvru, budu se tím ídit*, ekl
rada strun. Roubal zdál se být úpln spo-

kojen, že rada jeho návrh pijal, ale uvnit
ho pece jen pálilo vdomí, že je to stále

projev nedvry a že to bude vrhat stín

na jeho satek, když nkdo jiný bude jeho

dluhy splácet a hned statek splacenou ástkou
zatíží. Co však na tom. Jen když se satek
uskutení, jen když bude zbaven tísn a po-

staví se na vlastní nohy. Mít ženu vitelem,
není nic hrozícího a až uplyne krátký as,
postará se, aby si z té svrací kazajky po-

mohl.
Roubal vidl, že je rozmluva skonena. Ne-

bylo ho tajno, že je rada práv tak nespokojen,

jako díve, a pál si, aby mohl odstranit tís-

nivou nechu, ne snad z lásky k radovi, ale

pro veejnou slušnost a dobrou náladu.

• Pane rado, když jsme dokonili nutné, ale

pece jen trapné okolnosti, které jsou nezbytný,

mohli bychom snad dvrn si podat ruku ke

svému sblížení. Vás rozmrzelo, že jsem jaksi

pes vaši hlavu dobyl si srdce a pízn sleny
Jaroslavy. Nedivte se tomu. Byl jsem jí píliš

okouzlen a jsa prudké povahy, nesnesl bych

dlouhého otálení. Slibuji vám jako estný muž,

že jen nejlepší úmysly m k tomuto kroku

vybízely. Vnujte mi svou dvru, state se

mým pítelem ! (Pokraování.)
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U:

FRANTIŠEK ONDRUSEK.

""ávšlvník Rudolfine pekvapen byl letos vtší

ksbírkou obrazv umlce, který dosud jen spo-

radicky objevoval se na domácích výstavách. Salony

v Mnichov, Augšpurku, Berlín, Hamburku, Bru-

sellu, Gentu, Petrohradu, v Paíži

a Vídni více se dovídaly o jeho

tvorb. Odborníkm ovšem nebylo

jméno Ondrúikovo, dobyvší sob
uznání ciziny a zajistivší si posici

ve výtvarné obci mnichovské,

neznámo ani doma, a že práci

jeho dvováno a hodnota její

cenna, svdí etné vynikající

osobnosti, zvlášt z kruh šlech-

tických, jež svily se jeho šttci.

Ale je pochopitelno — a tím spíše

tomu, kdo zná osobní skromnost,

neúnavnou pracovitost a uspoko-

jením nezkolébávající se ideální

snaživost písného na sebe umlce,

jemuž nic není vzdálenjšího, nežli

koterie a reklama — že chtl

se ukázati doma hromadn až

v plnosti své tvorby, na výši,

dosažené dlouhým studiem.

V Ondrúškov interieuru (VII.

oddlení Jednoty umlc výtvar-

ných), kde vystaveno 22 prací, ve-

sms podobizen, vtšinou v oleji krom dvou kreseb

rudkou, ty pastel a jedné uhlokresby, mohl po-

zorovatel seznati veškery podstatné význaky jeho

malíské osobitosti, a nebyly tu ješt zastoupeny

krajiny, genry a zátiší, v nichž Ondrúšek vytvoil také

vci pozoruhodné (zvlášt v onch z Bretagne).

Ondrúška jako portretistu vyznauje pedevším
bystré oko pro vnjší i vnitní ch.arakteristíku. On
nepodává pouze slupku, vnjší podobu, kterou vidí

a na plátno penáší s vrností naturalisty, s láskou

k pírod a pravd, ale proniká k jádru, zachycuje

i duši. V jeho díle není affektace, honni se za

effekty barev a svtel, nýbrž povždy prostota a

pravdivá skutenost, jen prohloubená, provroucnná
vnitním životem. Proto jsou jeho portréty hledány

:

skýtají vrn podobu a v té podob rysy ducha.

Zadívejme se na p. na obraz eského kvartetta :

tlesná podoba jednotlivc vystižena je, že nelze

pesnji, ale jak vystižen duševní okruh každého
jednotlivce! Hoffmann, s bolestnou melancholií v mk-
kých rysech, má celou duši, celý život v houslích,

v tch jejich tónech, jež pímo linouti zdají se z ob-

razu. Suk charakterisován je jako skladatel, hloubá

o vnitních vztazích skladby, v nm pemítavost

tvrí do pozadí zatlauje innost reprodukní. Vi-

han se svou bonhommií, svou epikurejskou filosofií

v zarudlé tvái, pojat je jako mistr, jenž v as ujal

se již jíž troskotající se lodi, jež v zápalu mládí vy-

plula na oceán umní a utrpla úmrtím. Bergro-

vým první ztrátu, rozhledem svým a zkušenostmi

upevniv a zkázniv celek. Nedbal energií svou vy-

stupuje — a než ádky tyto dostaly se do tisku,

žel, již vystoupil — z úzkých sob, po dirigentských

vavínech bažícímu, mezí kvartetního sdružení

:

vypadá skoro již z rámce plátna takoka mluvícího.

Lichoceno není nikomu. Ale jsou tu, jak žijí a ijí.

V Ondrúškov atelieru.
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Obrazu džly se tu a tam výtky. Zdál se píliš

komponovaným, chtným. Než dlužno uvážiti, že

malíi nebželo o to, zachytiti kvartetto v okamžiku

hry, v jich pohybu, nýbrž skrze jednotlivce fixovati

jejich charakteristiku jako celku, pi životném po-

dání každého zvláš symbolisovati jejich duševní

potenci jako jediného tlesa, stabilisovati jeho

zvláštnosti a výslednici spojených sil. Dovednost

umlcovu oceni však pln teprve ten, kdo ví, s ja-

Schonborna, hr. Emericha Chotka, kníž. Jiího

z Lobkovic — volím úmysln trojici známých
osobností, kde možno posuzovati výstižnost —
a pi posuzováni sebe písnjším musíte uznati jich

pravdivost, jich život. Technika Ondrúškova vyzna-

menává se solidností, svrchovanou, až minuciosní

péí, u nho vše je propracováno, pevn založeno,

v kresb korrektní, v linii povaze pedmtu pim-
eno, v barv silno a pece pirozeno, ponvadž

F. Ondrúšek: Podobizna.

kými nesnázemi bylo malíi pi obraze zápasiti,

kdo ví, v jakých pestávkách asových a v jakých

krátkých chvílích byli mu jednotlivci k disposici,

kdežto nemohlo býti o sezení celku hrub ani ei.
Zde vítzila více pamt a skutené, oddané nadšení

pro šiitele eské hudby ... Že naopak nekompo-
novaná, živoucí pirozenost je hlavni silou Ondrú-
škova portrétování, vidti na jeho jemných profilech

žen, na studiích dtí, na výrazných podobiznách

muž vdy, umni, církve, státu. Nic nemají spo-

leného ty jeho podobizny s onmi mrtvými, na-

bubele emfatickými a prázdnými plachtami, jež po-

malovává t. zv. officielní umní. Mohli jste si vzíti na

mušku teba pastelovou studii k podobizn augšpur-

ckého biskupa z Eichstáttu, nebo portréty hr. Vojtcha

valeury jsou sváženy a sladny do nejdrobnjších

odstín. Snad práv ta propracovanost až úzkost-

livá, bedlivost technická, starostlivá o zdvodnní
každého detailu, vnukají nkomu dojem, jakoby

umlci ne vždy dostávalo se krevnaté vervy. Ale

dojem ten vyvrací celá ada výtvor, hlásajících

nepopiratelnou vervu umlcovu, a nejsou to jenom

lehce vržené studie. Práv portréty jeho nejlepší,

jako jsou podobizna knížete Fuggera v Augšpurku,

podobizna slavného ruského malíe bitev, prof.

Roubauda (z r. 1898), kterou pinášíme ve svých

ukázkách umní Ondrúškova, a za níž vyznamenán

byl také cenou eské Akademie, portrét brasilské

krasavice s tmavofialovým skoro vlasem a smdou
pletí, Maroldvatd. dokazuji, že umlec má vervu, kde
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jest ji potebí, a kde stržen je látkou. Z vystavenj'cli

prací svdila o tom studie beethovcnovsky zamy-

šlené tváe známého nmeckého pianisty, kterýž

i s eským kvartettem nkolikráte koncertoval.

Na obrázku atelieru vidli je tuto studiji práv
uprostied openou o zem.

Vzhledem k tomu, že náš umlec tém úpln —
mimo svá díla -- uniká veejnosti, nebude, tuším,

od místa, uvésti aspoi nejstrunjší data životo-

pisná. František Ondruiek narodil se z chudých

rodi v Bystici pod Hostýnem r. 1861. Sotva

že povyrostl, byl již odkázán na sebe a malá

dobrodiní šlechetných lidí. Vypracoval se však

pece za pomr tchto tak dalece, že mohl

po nižším slovanském gymnasiu v Olomouci do-

stati se na malískou akademii zprvu v Praze,

potom ve Vídni. Odtud odebral se do Mnichova,

kdež byl na akademii žákem professor O. Seitze

a L. v. Lofftze. Velice tu na nho ovšem psobil

umlecký život, obrazárny a ilý ruch výstav, jichž

sám od r. 1891. se úastni. Že také veliký vzor

LenbachCiv na psobil, jakož i pozdjší pobyt ve

Francii, nelze pehlédnouti o nic mén, nežli že se

za léta svého mnichovského pobytu akklimatisoval

jeho ovzduší umleckému s pednostmi jeho i zvlášt-

nostmi. Ondrúškv útulný atelier v Beethoven-

strasse stojí za podívání.

Osobn jest Fr. Ondrúšek lovk nejroztomilejši.

F. Ondrúšek: Studie.

Vzpomínám vždy rád, jak vraceje se z Itálie a pln

ješt umleckých odtamtud dojm, sešel jsem se

s nim v Mnichov, kteráž umlecká metropole svými

poklady byla harmonickým zakonením mé cesty. Znah
jsme se již ode díve, ale páteli stali jsme se až tam,

v tch sbírkácli a výstavách, kde jsme si vymovali
názory, polemisovali a peli se a zase v nadšeni stáli

ped týmiž díly. Tehdy procházeli jsme též spolu

Sklenný palác, kde byla práv mezinárodní vý-

stava, a na níž i arch. Kotrou vkusn upravený

eský interieur budil zájem a obeslání debattu s mé
strany. V jednom oddlení, do nichž rozlenn je

labyrint Sklenného paláce, kížila se cesta naše

náhodou s princemregentem Luitpoldem. Chodil tu

jako každý jiný soukromník, provázen toliko jedním

lenem pedsednictva, pln zájmu o každé dílo um-
lecké a s demokratickou — možno-li tak íci —
prostotou. Ondrúšek z povzdálí pozdraví, výbor

chce informovati, ale princ-regent praví s charakte-

ristickou pružností:

»Ach, vždy já znám. Nkolikrát již mne por-

trétoval.* — (Ze ty portrét tch k nejúinnj-

ším náleží onen, zdobící representani místnosti

Pschorru.)

A již pistupuje k Ondrúškovi s vlídnou otázkou :

>Vystavujete taky?«

Ondrúšek vystavoval. Jediné íslo, ale stálo za

celou adu. Studijní hlava. Njaký krejík. Roz-

umí se, bystrý, polifisující krejík. Taková

hlava, jakou kresli asi Sv. ech ve své povídce

o krejikovi z vikýového okna. Hlava plná

zápalných jisker. Podaná s jiskrou života.

A takový je Ondrúšek: pozorovatel života,

lovk jemný, jemuž neujde žádný detail, a

skromný — že se bude snad za tyto ádky
na mne hnvat.

Obrázky, jež ukázkou jeho tvorby piná-

šíme, jsou vlastní jeho portrét, zmínná již

podobizna prof. Roubauda, studijní hlava, o níž

práv mluveno, delikátní, jakoby do medaille

plasticky byl ezán, profil umlcovy choti a ne-

mén nžn zachycený portrét milovné houslí

rakouské arcivévodkyn Blanky. (i.

Z ESKÉHO ŽIVOTA.

-^ Fr. Bartoš
-I-.

Dne 12. ervna t. r. zemel

ve svém rodišti Mlatcov u Žhna u vku
69 rok znamenitý folklorista moravský Fr.

Bartoš. .Sem uchýlil se Bartoš jako pensista

a prožil tu v úhledném pizemním domku šest

klidných, práci vnovaných let. Zde, v od-

lehlém zátiší, pokraoval Bartoš ve svých stu-

diích národopisných, zde vznikly další jeho

sbírky národních písní a dialektologický slov-

ník moravský, k nmuž sbíral materiál, putuje

od ddiny k ddin.
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Zesnulý byl nadšeným propagátorem ryzí

eské mluvy. Jako apoštol choJil mezi svým
lidem, studoval jeho zvyky a charakteristické

známky, pátral po skvostech neporušené mluvy
lidové a uvádl je do spisovné mluvy, po-

máhaje tím zpsobem k oištní a zárove
k obohaceni našeho, bohužel píliš znesváe-
ného jazyka. Jeho »Rukov správné eštiny*
dokala se nkolikerého vydání a stala se

spolehlivou pírukou. Školní knihy Barto-

šovy vyznauji se pelivým uspoádáním
a jsou provanuty ryze eským duchem. Ve
své poslední vli pamatoval zesnulý na d-
ležité národní podniky moravské, »Matici

školskou* a »Vesnu», jimž odkázal výnos
svých ítanek. Již jako uitel na nmeckých
lístavech vnoval se horliv studiu eštiny

a když r. 1869 pestoupil na eské gymna-
sium v Brn, stal se buditelem morav-
ského studentstva, usiluje po celá de-

setiletí v pední ad o to, aby ve studující

mládeži roznítil lásku k národu, písemnictví

a k práci. Literární odkaz Bartošv má ne-

smírnou cenu a potomstvo vdní bude vzpo-

mínati tiché, záslužné jeho práce. — r—j—

^^ MUDr. Bohumír Souek zpsobil svou

neoekávanou smrtí neobyejné vzrušení ve

všech vrstvách pražské spolenosti. Pln od-
vodnna jsou slova, jež teme ve smutením

F. Cndrúšek : Podobizna.

F. Ondiúšek: Podobizna.

oznámení: skonil svj inný a pože-
hnaný život v sobotu dne 16. ervna t.

r. o 9. hodin veerní v 52. roce vku svého.

Zesnulý byl populárním dtským lékaem, jenž

ml povst zázraného uzdravovatele. Koho
jsi na ulici potkal, každý vypravoval píjemnou

zkušenost ze svého vlastního okolí. Slyšes

v rzných variacích jedno a tože: zachránil

nám dít ... už už jsme nad robátkem plakali

. . . pišel dr. Souek, a Morana stojící už ve

hlavách dtského lžka, prchla ped ním jako

tma pied svtlem. S ním vstupovala do sklí-

ených domácností nejvydatnjší pomocnice

lékaova, plná, neobmezená dvra, kterou ze-

snulý v první ad vyvolával a sílil v matkách,

nejdležitjších to dozajista opatrovatelkách,

v jejichž duše dovedl nasuggerovati skálopev-

nou, rezviklatelnou víru v obrat k lepšímu.

Dr. Souek byl ovšem vyzbrojen odbornou

zpsobilostí, kterou dovedl ozáiti práv oním

nevýstižným kouzlem láskyplného, posílení, jež

je nejvydatnjším medikamentem.

Když vzpomínali jsme v našem literárním

sdružení slavného jeho lékaského psobení,

dva soudruhové naši tklivými a vdnými slovy

vzpomnli památného jeho objevení u lžka
robátek, jež svou lékaskou pomocí zachránil.

Kolik takových, bez nadfázky eeno, nespo-

ítatelných živých dokument zstalo po dr.
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Soukovi, o nmž možno íci, že zarmoutil svým
náhlým odchodem tisíce srdcí lidských. Byl mužem
mile, krásné, isté a srdené povahy. Ve své závti

pamatoval dr. Souek znaným obnosem 30.000 K
na adu užitených a humánních korporaci, v pední
rad ovšem na eskou dtskou nemocnici, o jejíž

rozkvt znamenitou mrou se zasloužil, nemocenskou
pokladnu Ústední jednoty lékaské, naše národní

jednoty, Mensu akademickou. Spolek eských spiso-

vatel belletrist Máj, spolek eských žurnalistíj atd.

Zapsal se svými slavnými úspchy lékaskými ve

vdná srdce, ze kterých památka blahodárného

Jeho píjsobeni nevymizí, udržována jsouc v nevad-

noucí svžesti pohledem na ty, kterým vrátil zdraví,

dal život. — r.

— Dívího lj'cea, ústavu pro intensivnjší vzd-
lání žen nejvýše potebného, Praha nemá. Njaké
ist pražské ohledy zavinily, že se pokus zíditi

tuto vzdlávací instituci, která je pedni pýchou
brnnské »Vesny«, nepodailo piaditi k vyšší

díví škole. O jeden jediný hlas rozbila se dobrá

myšlénka v njaké komissi — ale pojednou vy-

chází na jevo, že eské díví lyceum v Praze po

prázdninách otevrou — jeptišky! Bože, to zase

uslyšíme ostrých protest, nejrozhodnjších resolucí

— ale na in si v as z povolaných faktor nevzpo-

mnl nikdo. A tatíci, kteí nechtjí dáti dcery do

vyšší díví školy, jejíž vysvdení není zákonitým

prkazem pro další studium — kteí nemají penz,
aby z Prahy (!) poslali studovat dít do Brna(:) —
kteí nechtjí poslat dcerku na lyceum nmecké
(Praha má již ti I) — a budou se ohlížeti po

dveích lycea klášterního, pjdou na praný.
V poslední chvíli vzpomenul nápomoc Ústed.

spolek eských žen. Rozvinul agitaci, shání

peníze, místnosti a uitelstvo. Neoekáváme — ale

pímo žádáme, aby všichni lidé pispli, jak mohou.
Budou-li stát po boku energicky vci se ujmuvších
dam alespo ti, kdož u nás podepisují proklamace,

memoranda, ohrazení, volební provolání, kandidátní

listiny a výzvy národa — musí eské díví
lyceum býti v Praze zabezpeeno do týdne.

Bude však pro jistotu záhodno, aby nezaložili

ruce v klín ti, kdo se mén svými podpisy blýskají,

ale více bez hluku pracují

!

^ Rok 1866. Pro letošní tyicáté výroí ne-

dlouhé, ale velice krvavé vojny, která na polích

u Sadové, Mžan a Chlumu vzala tak neoekávaný
a v následcích tak osudný konec, hodí se výborn

dv námi vydané knihy. Povídka L. Novákova
•Pardu bák« a pro mládež bohat illustrovaný

román dtský »Stíbrná vž« od Václava
Stech a. Upozoriujeme na n tenáe i správce

knihoven.

= J. L. Hrdina dožil se práv padesátky.

Autor, který záhy jako epigon Beneše Tebízskéno,

svého krajana, ml úspchy lidovými povídkami.

Dnes má hojn tená svých kreseb realistických

formou, avšak romantických djem. On je speciali-

stou pro humor vesnického života. Jak on dovede

líiti domkáe, lid ze statk a dvorc, to neumí

u nás tak hned nkdo. Obrázky jeho z kancelá-

ského ovzduší a feuilletonistické rty, plné sousedsky

jadrného filosofování, mají též mnoho pátel. Autor,

který vi, jak svého vrného tenáe chytit. Pade-

sátku by Hrdinovi dlouho ješt nikdo nehádal.

-^ Katalánský asopis El Poble catalá uveejnil

koncem kvtna t. r. v ad katalanofílv zdailou

podobiznu mistra Jaroslava Vrchlického, jakožto

nejlepšího eského znalce a pekladatele literatury

katalánské, najm poetické. Te.xt k podobizn na-

psal sympatický Katalán Dr. Benet Roura Barrios,

vzpomínaje pi tom návštvy své u mistra v Praze.

P.

D Autorovo právo. V literárních kruzích mluví

se o zaslánu Svatopluka echa, kterýmž se

tento ohrazuje proti pokusu initi z jeho básní

njakou anthologii. Jest jenom u nás možno, aby

do práva autorova bez jeho vdomi a souhlasu

zasáhl kdokoli. Nevíme, kdo se tu strojil k vydáni

tak pohodlnému, ale pro autora, jenž ví, jak u nás

takové anthologie nkdy dopadnou, naprosto ne-

píjemnému — ale musíme dodati, že je vbec
anomálií, že zákon vbec dovoluje komukoli ho-

spodaiti s literárním majetkem spisovatele v njaké
dob po jeho smrti. Smí nkdo vykáceti les d-
dicm, vyloviti rybník dtem, zastavti parcelu

vnukem zddnou? Pro smí po urité lht se

spisy autora dlati si kdo chce co chce ?

Gogol ukázal, jak se na Rusi obchodovalo s mrt-

vými dušemi — ale jak se u nás nyní lisují z mrt-

vých autor peníze, asto na úkor vkusu a pocti-

vosti, to zaráží dnes i ty, kdož se o literatue po-

uuji jen z — inserát.

Nemli by spisovatelé se trochu zamyslit —
nemli by hledati cesty k spolenému zakroení

v parlamentu? Touto akcí by se mnozí i svým
nakladatelm též zavdili.
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Anketa »Máje«.

(Dokoneni.)

Doslov.

Zavíráme naši anketu. Dostála svému úkolu.

Vynesla žádoucí svtlo v otázce tak choulo-

stivé pro nás, Slovany v íši, protožeotázce dosud

tak mlhav zastené! Anketa rozptýlila mlhy,

opravuje v základech zobecnlý lichý
názor.
Dv tvrzení namíst fakt uvádna vždy

jako nepekonné píiny dosavadní naší slovan-

ské malomocí, naši »nerovnocennosti« politické

a proto i kulturné. Pedn rznost národ-
ních z áj m , která prý dlí národy slovanské

a brání, aby se mohly sjednotiti. Za druhé

rznost jazyk, která prý se nedá nijak

peklenouti. Slovanstvo v íši z obou tch
píin nemže prý vystupovati jako celek,

nemže dosáhnouti politické moci a je tudíž

pro vždy odsouzeno hráti úlohu živlu
podízeného.
Anketou vyvrácena z koiene ob za

fakta pokládaná tvrzení.
Sneseny potebné doklady, objevena hle-

diska, objasnny stránky vcí, jež staví otázku

do nového svtla. Vychází na jevo, že do-

mnlá »rznost< národních zájm slovan-

ských neexistuje. V život národ slovan-

ských jako u všech jiných národ kižují se

ovšem rzné zájmy obanské, le veliké

a životné zájmy itárodii jsou a zstávají spo-

lený. A spoleným je pede všemi hlavní
politický zájem, na nmž závisí možnost
všeho národn-kulturného rozvoje, velký ži-

votný zájem

:

vybaviti slovanský živel íše z nad-

vlády živlu — neslo vanského!

Úkol ovšem pedpokládá sílu. Slovanstvo

je o sob silný živel. Le živel nemá významu,
nejsou li síly jeho ustrojeny. Bylo odvkou
chybou Slovan, že svoje síly v zájmu vlastní

idey neumli ustrojovat (organisovat). Také
dnešní ustrojení, na jehož základ Slované

v íši domnívají se obhajovati svoje národní

zájmy, není jejich dílo, ale dílo cize idey,

dílo ús ta vy. Následek je pirozený: ústava

slouží svým úelm, úelm své idey, ni-

koli naší, slovanské. Ústava má na zeteli

zájmy oban, nikoliv zájmy národ.
Ústava dopouští, aby obané prostedkem je-

jího zízení hájili svého obanského práva,

aby dle libosti ve škole i v úad užívali svého

jazyka a v soukromí i veejn pstovali dle

možnosti svou národnost, ale ústava nemá na

rnysli vyšší kulturné poteby národ.
Ústava nezná národní celky jako orga-

nismy kulturné. Odtud n em ožnost, pro-

stednictvím daného zízení ústavného,

hájiti zájmy tchto organism. Odtud
známý rozpor; Slované v ústavním parlamentu

cítí se sice bratry, ale nemohou se sjed-

notit na spolené poteb a na spoleném po-

stupu. Jsou nástroji nikoliv celk národních,

nýbrž zízenci ústavy, zástupci zájm
obanských (voliských, jež rzno se

kižují a se zájmem celk národních pe-
asto se rozcházejí), nikoliv zájm národ-

ních. Zájem národ slovanských jako celk,

nijakým zízením neopaten, zstával dosud

neobhájen, všem ústrkm a škodám vystaven.

Zásluhou »Ankety« vychází jako nejbližší
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úkol Slovanstva: ustrojiti síly na základ
vlastní své, národní idey, opatiti svému
tlesu svoje zízení, jehož prostedkem
teprv bude lze dohodnouti se o spolených
zájmech národních a eliti vytenému vel-

kému úkolu spoleným postupem.
Anketou prokázáno dále, že rznost jazy-k slovanských není pekážkou spoleného

postupu. Výhodným opatením výchovy (ja-

zyky slovanské na slovanských školách), možno
docíliti, aby porozumníjazykové stalo se

obecným u vší inteligence slovanské.

Objasnní anketou pivodné má dalekosáhlý

význam. Až pronikne k plnému vdomí národ
slovanských a stane se pesvdením veškeré

inteligence, bude jím pipravena pda
k velikému pevratu na prospch mohutného
rozvoje kulturn sjednoceného Slovan-

stva. Záleží, aby proniklo svtlo a po-

znaná pravda aby stala se pesvd-
ením obecným.

Pipraviti pdu je dležito. Jen mocná
organisace obsáhající všechny oblasti
bude s daný úkol.

Redakci »Máje« zbývá ješt milá povinnost,

vzdáti srdené díky všem vzácným úastníkm

,

kteí vahou svého slova a pesvdivostí do-

klad tak platn pispli ke zdaru ankety.

Redakce „Máje".

METHODEJ JAHN:
Veer u more.

vše zasnilo v tom tichu hlubokém,
vše zvuky, hlasy, moe, nebe, zem.
Je rybák doma, lod na kotvách

a s paluby svit kepký hasne v tmách,

vše, vše už zasnilo a dímá te,
mhy veerní stou moem svoji še
a sní, sní vše . . . U moe stojím sám,
v let pustiv uzdu snm a myšlenkám.

Jak okídlení ptáci letí v ped
v mlh letní noci zašeený sted,

a nad utichlou moskou peejí,

mír hledajíce, v tmách se vznášejí,

co tichou jejich peru ovívá

tam z dola závraí sladká, blaživá,

z níž line mír a pokoj divu pln,

jak odlouzen by tajn snm tch vln.

Ó, skoupejte svá kídla v tchto snech
a vssajte moe vážný klid a dech,

a k duši mé se vrate s mírem tím,

o kterém dávno, dlouhá léta sním,

co roky vzaly, duši vrate zas,

a když ne mládí, sladkých blud as,
tož aspo mir a resignaci, sen,

jak tvou te hlatí, moe, rozesten . . .

Na lago di Garda

i®ní v mlhách noci gardský vodní luh.

Jen msíc tká jím v dálku zlatý pruh.

lun osamlý, trat se jak bod,

se brázdí lánem zasnných tch vod

Z mlh noci v líc mi vane dvojí dech
v tch okídlených, jemných ševelech.

Ten jeden teplý, mkký, vlídný jest,

jak ze sad by jižních nes' mi zvst.

A jiný chladný, písný, studený,
tak jak jej dýši horské hebeny.

Je cítím vláti. Avšak jaký taj

!

zde mlhou zasten dole spící kraj,

z njž v tvá mi line teplý, vlídný van,

pes tichý, snící jezerní ten lán.

Však odkud chladný dech ten zavívá,

hor ela bílá svítí, mrazivá,

Alp temena, jich vný led a sníh,

z kad onen chladný, chmurný dech se zdvih'.

Jen hle jsem na n, zachvl jsem se hned
a srdce moje s nimi tuhlo v led . . .
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Hrobka Tizianova v kostele Frari v Benátkách.

ren, který zpíval vnou krásu žen,

že šfastnji by nemoh' ranní sen

ji vykouzlit, zde ve chrám má stan.

Tou myslí, jež jej ctila, zbudován
zde náhrobek je skvlý. Srdcím dvah'

byl, bude Mistr vždy, neb šttce tah

vždy hlásal nhu v síle, svaté umní
se skrylo v nm, a božské nadšení

mu vedlo šttec, že ni as ni vk
tch postav lepých nezastely vdk
a nezastrou. Zde pravé místo má:
v svém stanu buh jej cloní kidloma.

Beatrice.

jSvt hádá se, zda vskutku's ženou byla,

i toužícího srdce svtlým snem,

s niv ideálu v zašeenou zem
jak mlžná pára sestupujíc bílá,

vše luzná psance posvcujíc díla,

jimž byla's krásy, božstva obrazem.

Což na tom, zda jej sladkým kdysi rtem

bu milenka i Musa políbila ?

Dech nezemský vlá z dl tch, jak by shlídla

se duše psance v krásy vná zídla,

jež smrtelným jsou zrakm zastena

a den ten minouc marný, vznesla kídla

nad kory zemské lada vn stydlá,

v kraj, mládí kde se vn zelená.

BOHUMIL BRODSKY:

Za obzorem.
(Pokraování.)

odával mu ruku a snažil

se dodat svému tónu

a svému výrazu ráz po-

hnuti. Rada maliko
svraštil elo a váhav
pijal podávanou ruku.

»Jsem pane Roubale,

starý soudní úedník
a mám mnoho zkuše-

ností, kterém nauily
nedvovat, dokud slovm nenásledují skutky.

Splte mou prosbu, uite Jaroslavu ne šast-

nou, ale aspo spokojenou a bute ujištn, že

to budu považovat za svou povinnost, odpro-

sit vás za svou nedvru !»

»Jste píliš umínný,* ekl Roubal netaje-

nou kyselostí.

»Jsem pouze opatrný a to není totéž.

Ostatn to. co jsme jako stízliv uvažující

mužové mezi sebou dojednali, nemusí vrhat stín

na spolenost v dom shromáždnou Bute
hodn spokojen, pane Roubale a najdte
opravdu štstí, které ve satku hledáte.

<

Uklonil se mu, dávaje na jevo, že spolu

domluvili. Roubal byl opravdu rozpáit a ne-

vdl, jak zakonit.
•Nepjdete se mnou k dámám?*, ptal se

krátce.

»Odpusfte, vyhotovím hned listinu, pon-
vadž vy asi po veei budete chvátat k no-
nímu vlaku.*

íNa chvat nemám, ale pojedu v noci dom,
abych vše zaídil, a za njaký den opt pi-

jedu. Pjdu do zahrady sám, abych vás ne-

vyrušoval.*

Mlky se uklonili a Roubal vyšel ven. Zlo-

myslný úšklebek pohrával mu kolem rt a

zlost jím ješt tetelila. Pemohl se však a s vy-

jasnnou tváí sešel do besídky. Jaroslava se-

dla vedle sestry a správec, jaksi sklíen, ne-

dokav patil vstíc Roubalovi.

• Milostivá paní, je vám asi známo, jaké d-
ležité rozhodnutí se dnes stalo. Prosím vás,

abyste mi vnovala laskavou dvru a píze
a abyste mi ve svém srdci popála místeko
vedle vaší sleny sestry. Dvuji ve vaše

pátelství, které nikdy nezklamu.*

Paní notáova byla pímým oslovením zma-

tena. Zardla se a pohnut povstala.

»Bute šasten a uite šastnou také mou
sestru, kterou tolik miluji. Snad i ona nauí
se plnit povinnosti vi vám a až vás jednou

navštívím, budeme moci s radostí vzpomínat

na dnešní den<.

Podávala ruku Roubalovi a slze se jí v oích
ukázaly. Roubal políbil její ruku a ona obrá-
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tivši se k Jaroslav, sevela ji dojat do ná-

rui.

»Ty mj sladký ptáku,* vjTiutila v náhlém
návalu pohnutí líbajíc ji nžn na bledou tvá.

Jaroslava neplakala. Byla neobyejn vážná a

jakoby strach se díval z jejích polekaných
oí. Vraštil si oddechl a s vyjasnnou tváí

blahopál snoubencm. Vrátila se mu chu
k hovoru a stal se šastným pojítkem pítom-
ných, kteí v podivném pohnutí nemohli se

rozjait. Marn usedl Roubal vedle Jaroslavy

a naklánje se k ní šeptal horoucí slova lásky.

Plaše ho poslouchala, plaše optovala pohledy
a úsmv, který se obas na její tváí ukázal,

nebyl výrazem blaženého opojení.

Ani nálada u veee je nestrhla k živé ve-

selosti. Zasmušilý pohled radv úinkoval
mraziv a když po veei rada zavolav Rou-
bala do vedlejšího pokoje, dal mu podepsat
prohlášení v píin -vna Jaroslavina, uznal
Roubal sám, že bude lépe zkrátit návštvu a

popát dámám uklidnní.
Vele se s nimi louil, slibuje že bude asto

psát a asto pijíždt a potom odcházel se

správcem.
»Škoda, že je tu rada,« huel Vraštil, když

usednuvše do povozu ujíždli k mstu. »Byli

bychom veselí, jako vera. Ale on sedí jako

pytel neštstí a kazí dobrý humor. .Snad si

nemyslí, že k vli nmu zstanou ob sestry

svobodny ?<

»Nu, jen strpení, však já ho jeho nezpso-
bm odnauím*, prohodil Roubal významn.

Kolonáda v Brandýse nad Orlici.

»Dámám se nedivím, že jeho vlivu podléhají.

Byly stále jako v zajetí a schází jím vliv spo-

lenosti. Konen, pro se naii ohlížet. Záhy
zmizí jeho vliv a, až budu ped svtem šva-

krem Blaženiným, musím také ji pomoci k vol-

nost^i.'

»Škoda, že nemám také velkostatek.* vzdychl

si Vraštil. >Musil bys mi po pátelsku oplatit

mou službu a udlat m svým švakrem*.
»Vždy se mžeš pokusit, získat ii i bez

velkostatku* škádlil jej Roubal, jemuž se vra-

cela dobrá nálada.

»To je, holenku, tuze tžká vc. Paní no-

táova patí na m jako na neškodného spo-

leníka, její tužby nesou se dál. Co na tom.

Také vystízlivím a zstanu vren svým zá-

sadám, že je se ženou na svt dobe, ale

bez ní ješt lépe*.

» Zvláš, když ta, po které toužíme, je ne-

dosažitelná*.

>Peprné, ale dost pravdivé,* dodal se smí-

chem. —
Roubal nevyhovl jeho nabídnutí, aby u nho

zstal do rána. Jen na chvíli se u nho stavil

a napsav dva telegramy, dal je donést na poštu.

Telegrafoval dom, kdy ho má oekávat
na stanici povoz. Druhý telegram patil

staviteli, kterého zval na druhý den do Dolin.

Vraštil doprovodil pítele na nádraží a Rou-
bal usednuv do vlaku jel ve výborné ná-

lad dom. Když vera asn ráno odjíždl

z domova, nenadal se, že jede vstíc štstí,

o kterém se mu ani nezdálo. Vrací se jako

vítz, který provedl velmi odvážné a velmi

veliké vítzství. Zachrání Doliny, zachrání

svou povst, vysoko se vyšine a k tomu
bude mít ženu, za kterou se nebude musit

stydt.
Arci, eká ho asi dost trpkého. Jaroslava

není zvyklá podizovat svou vli, zdá se

bjH svéhlavá, bude asi dlat píliš velké ná-

roky, ale to vše už jí z hlavy vypudí, jak-

mile bude po svatb. Potom couvat nebud
e možno a vyhraje ten, kdo bude trplivjší,

kdo se nedá otást ve svých zásadách. A on
neustoupí, tím si je jist.

Pekvapeni, které doma zpsobil ješt víc

polehtalo jeho domýšlivost. Neekal,, až se

ho budou vyptávat. .S nedbalou vzneše-

ností oznamoval matce, že je zasnouben
a že za msíc se pisthuje nová paní.

-'
»Chceš-li, mžeš se vdávat hned, pe-

níze pro tebe i pro matku budou bhem
trnácti dn složeny u soudu, •« povídal

seste.
•Nemám pro chvátat, pokám, jak jsme

se s Krásou domluvili,* odpovdla oste.

»Jak je libo. Nezapomínej, že po mém
satku bude v dom porouet nkdo
jiný*.
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»Chceš-li, mžeš porouet teba sám hned*.

»Myslíš-ii, že mi dláš dobrodiní, nenutím
t k niemu.

<

eládka ve dvoe vytušila hned, že se chy-

stají ve dvoe dalekosáhlé zmny. Peskako-
valo o bohatém satku pánov, o chystaných
opravách, k nimž podnt dal píjezd stavitelv,

jenž s Roubalem peliv procházel všechny
budovy, mil, vysvtloval a poznámky inil.

Hned na druhý den pihrnulo se do dvora
množství emeslník, šafá dostal rozkaz na-

jednat lidí, mnoho-li jich dostane, a s horeným
chvatem zaato s opravami. emeslnici vrhli

se nejprve na dm a stavitel je pobízel, aby
chvátali. Týden vypadal dm jako v obleženi,

ale za týden objevil se v novém rouše. Opra-

vena ze kolem zahrady a v zahrad horliv
upravovány cesty, vysazovány kvtiny, které

dráhou posílalo obchodní zahradnictví. Potom
stáje, stodoly a ostatní budovy omítány, bí-

leny, zástup dlník urovnával nádvoí, pi-

váženo nové náadí, pivádn erstvý dobytek

a vše uvádno ve vzorný poádek.
V té dob byl Roubal stále na cestách. Dva,

i tikráte v týdnu jezdil do T. a pijíždl oby-

ejn v noci. Byl ve výborné nálad a už
vbec si nevšímal chladnosti radovy. Jaroslava

zbavovala se své úzkosti a Blažena pomáhala
její pokleslou mysl pozvedat. Satek v jejich

tiché domácnosti ji oživil, psobil na ni zvlášt-

ním kouzlem a její veselá povaha nesnesla

pílišných vážných úvah a obav. Roubal sna-

žil se být velmi nžným, zasypával nevstu
dárky a pozornostmi a vykouzlil na tvái Ja-

roslavin vždy astjší úsmvy, zvstujicí, že

její nitro rozkvétá touhou budoucích blažeností.

Odbyt také siatek, jenž byl konán v T.

v ranní hodin, bez hluné spolenosti, tiše

a bez okázalostí. Po satku doprovodili rada

s Blaženou manžele na stanici a slíbivše,

že za týden pijedou na návštvu do Dolin,

pohnut se s Jaroslavou rozlouili.

•Konen jsme tedy svoji, « ekl Roubal,

bera ženu za ruku ,a nahýbaje se k ní d-
vrn. Nemohl se také utíránit pohnutí

v den tak vážný a ml soucit s Jaroslavou,

jež se krila do kouta jak unavené ptáe.
»Víš, že budeme šastni?*

»Kdybych nevila, nemohla bych být

živa,« povídala teskn. 'Kéž bychom už
byli doma a kéž by nás nic zlého ne-

potkalo. Jsem šastná, nemohu se však
zbavit jakési tísn !«

»Musíš hledt jinak na svt,* domlou-
val jí rozmrzele. »Stálá osamlost a nedo-

statek styk se svtem uinily t podivín-

skou a ustrašenou. .A také rada má mnoho
viny, že jsi taková klášternice. Kterak

mohl takový starý mládenec ukazovat
správn cestu dvma mladým bytostem.

Všeckn pus mimo sebe a v v život. Nkdy
ti arci pinese nco nemilého, ale na tob
bude záležet, budeš-li se cítit šastnou.*

»Všecko udlám, jen bu trplivým, nemohu
tak rázem se zmnit. .Skoda, že nikdo z tvých
nepijel ke satku. Považuji to za zlé zna-
mení.*

• Dtinství. Moje matka je starosvétská žena,

která se do velké spolenosti nehodí. Vyrostla

už ve venkovském život a já ji nezmním.
Moje sestra je práv taková podivínka, na sa-

mot strávivší svá léta. Ale ty nám nebudou
pekážet. Za njaký msíc sestra se provdá a

potom budeme sami ve svém království. Omrzí- li

nás samota, pojedeme do msta na zábavu, po-

zveme si hosty, a život nám bude plynout
v tiché radosti. Tšíš se již na to?"

»To víš, že se tším, zvláš po pokoji, sou-
ladu našem toužím. Pála bych si, abychom
byli vždy šastni, abychom nelitovali našeho
shledání. Mohu žít bez spolenosti i zábav,
jen když se my dva sob neodcizíme.*

»Toho se nedokáš. Hlavu hezky vzhru,
zasmj se všemu a ukaž, že jsi mladou paní,

která vstupuje do svého nového domova.*
Podailo se mu rozveseliti ji. Až když used-

nuvše do povozu ujíždli k Dolinám, znovu
úzkost a tesknota se jí zmocnily. Poslouchala
Roubala, který jí ukazoval kraj, jmenoval ves-

nice a msteka a upozoroval na své po-

zemky. Doliny se ukázaly, svítíce svými er-
stvé obílenými stnami. Tam tedy je nový její

domov, tam na ni eká bu radost, nebo
zklamání.

Povoz vjel na nádvoí, kde panoval vzorný
poádek. Vrata u stodol byla otevena a po-

vozy svážely první mandele. eládka zvdav

Pohled na Brandýs nad Orlici.
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prohlížela si paní a ona rozechvna dkovala
na jejich ostýchavé po/.dravy. Te stanul po-

voz ped domem. Jaroslava vyhlédla ke dveím
a obrátila se tázav k Roubalovi. I^ozuml
jejímu pohledu a maliko se zachmuil.

• Ostýchají se, bláhové«, omlouval matku a

sestru. Vyskoil z povozu a pomáhal Jaroslav
vystoupiti. Veda ji za ruku, vystupoval s ní

do sín. Náhlá úzkost ji jímala. Nikdo nevyšel

vstíc, aby jí pai štstí, ani matka mužova
nepišla, aby ji políbila a na ní se usmála.

Sífi byla prázdná, ticho bylo v pokojích, které

obývala matka s dcerou.
• Pjdeme k nim?«, ptala se stísnn.
• Není potebí {'otebuješ po cest oddechu

a potom je pivedu. Jen poj, tvj pokoj t
již eká «

Vedl ji nahoru, kde už rozestaven byl ná-

bytek radou objednaný a naped do Dolin

poslaný. Pokoj Jaroslavin zaídil Roubal sám
a nešetil penz, aby byl co nejútulnjší.

>Nuže, zde jsi doma«, pravil vele, objímaje

ji. » Považuj svj nový domov za své králov-

ství. Odpoi si. Já se zatím pi^evléknu a pi-
vedu ti potom matku a sestru.*

Odkvapil ven a Jaroslava osamotnévši, sta-

nula uprosted pokoje, rozhlédla se ustrašen
kolem sebe a pod návalem náhlé sklíenosti

zaplakala. Nevdla, pro pláe, ale podivné
uvítání ji nesmírn stížilo vstup do nového
domova. Vzpamatovala se rychle a osušivši

slze, odkládala klobouk. Cekala, že se muž
brzo vrátí s ohlášenou návštvou, ale ekala
tém pl hodiny, než zaslechla kroky a tlu-

mené hlasy. Roubal na ni zavolal, aby vešla

Sv. Jan pod Skalou.

do salonu, a zde spati-ila matku a sestru jeho.

Ob byly obleeny tak, jak obyejn chodí-

valy, a stanuvše u dveí zadívaly se na ni

Pohled ten sevel nitro Jaroslavino. Matka Rou
balova dívala se s jakousi zvdavostí, nebylo

v jejím pohledu takové nepátelské chlad-

nos. jako v oích Tekiiných. Perušujíc

trapné mlení, šla k nim a podávala jim ruce.

»Jsem žena Janova a doufám, že budeme
dobrými páteli*, pravila chvjícím se hlasem.

Dávno ztratila matku a v jejím srdci byla stálá

bolest, že jí nebylo popáno tšit se z teplé

lásky matiny. Domnívala se, že najde v matce
Janov jakousi náhradu. Ale kterak cize se

na ni dívá a jen koneky prst jí podává!

»My vám pekážet nebudeme*, povídala na
její velá slova.

»Snad se nedomníváte, že bych vás zde ne-

rada vidla ?«, tázala se udiven. »Vím pece,

že jste nyní nejen Janovou, ale také mou
matmkou «

»Dovol, ty ji nechápeš*, vmísil se Roubal

do hovoru. »My na venkov nedovedeme
nalézt vhodných slov. Maminka se s tebou

jist spátelí, jen co se blíž poznáte. Nu,

Teklo, jak se ti líbí moje ženuška. Ty jsi

také nevstou, budeš-li chtíti, Jaroslava ti ve

všeliems poradí.*

»Dkuji uctiv za radu, nebudu obtžovat*

,

ekla Tekla studen. »Já jsem obyejné ven-

kovské dve a nemohu si dovolit to, co tvoje

bohatá paní. Nemjte nám za zlé, nepiejeme

vám nic zlého a brzy se vysthujeme. Roz-

myslila jsem si vše a psala Krasoví, aby si

se satkem pospíšil.*

»Mj Bože, v em jsem
vám ublížila, že m tak

chladn mezi sebe pijímáte?
Nevtírala jsem se a nechci

vás o Jana oloupit.

Jest samostatný a m bude
tšit, když s vámi bude
v lásce žít.*

Pemohla se, ale nemohla
potlait slz. Takového piví-
tání se nenadálá. Neekala
sice žádných velostí, vdla,
že by to bylo petvákou,
kdyby ji ujišovaly o své
lásce, ale aspo dobré slovo

mohli íci, dobrou vli pro-

jevit.

Jaká pošetilost, hned na
poátku vyvolávat nedoroz-
umni-, ozval se Roubal po-
dráždn.

»Ceho si vlastn peješ?
Chtl jsem ti ukázat matku
a sestru. Zde jsou. Nedovedou
obratn hovoit a ty mj
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rozum a uvaž, že je nesmíš posuzovat jako

sebe.«

"Ano, tak to bude nejlepší*, pronesla Tekla

oste. -My se k sob nehodíme, brzy odtud

odejdeme, a njaké pátelství uzavírat nemlo
by smyslu. My se vám z cesty vyhneme a

vy mjte trplivost, než odejdeme. Poj, ma-
minko, sem my už nepatíme.*

• Dobe, že jdeš«, kikl Roubal zlostn. »Tví!ij

jazyk nkdo jednou zkrotí*

»Kéž by zkrotil také tvj«, ozvalo se mezi

dvemi a ob ženy chvatn vyšly. Jaroslava

se otoila a jako po pamti šla k oknu. Rou-

bal zamraený a rozmrzený pešel pokojem a
potom se zastavil u ženy.

• Poj, nech toho«, povídal mírn. •Pro
bychom si kazili dobrou náladu? Opravdu
bude lip, když si jich nebudeš všímat. Otra-

vovaly mn náladu a otravovaly by ji také

tob. Je jsi si nebrala, máš m. Dohlédl jsem,

má-li kuchaka pro nás obd. Služka pipra-
vuje stl a my se najíme. Potom se pevlék-
neš a vyjdeme si na procházku-*

• Mohli bychom snad vyjíti si až zítra*,

namítala bázliv. »Nemám dosud nic vyba-

leno.* (Pokraování.)

KAREL KLOSTERMANN:

Mlhy na Blatech.
Román.

(Pokraování.)
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nevšedního, však se podiví svt, až sezná, co
se z nho vyklube! . . . Sedlákm vrátí lesy,

jež páni proti právu jim odiiali ! . . . Tohle by
ml íci svému otci, jenž nemá tušení, že by
takový bohatýr a mstitel povstati mohl, jenž
by napravil odvké bezpráví! — Co by tak

ekl? jakýma oima by pohlížel na Vojtu ?..

.

Ne, nesmí mu to íci, dokud as se nenaplnil.

Však otec se doká. Zatím nezbývá než slep
a bez rozmýšlení ?p íditi dle rozkaz a ná-

vod Vojtových . . .

Tyto myšlenky kroužily mu mozkem pi
jeho práci a ped duševním jeho okem
vyvstávaly mlhovité a pece luzné obrazy,

pedstavující budoucí moc a slávu Vojtovu,
jenž sídleti bude na zámku nádhernjším nežli

jest knížecí sídlo na Hluboké a rozdávati bude
milosti svým vrným ... A podle Vojty bude
trnit jeho sestra Apolena, odna v brokát a háv
zlatem krumplovaný, jakým se odívalj' krá-

lovny a knžny pohádkové . . .

A jak se tak kochal v tchto vidinách, lý-

paje se v bahn strouhy, vytrhl ho ze snní
\'ojtv hlas.

• Pardyje, ty budeš koukat, až se to vyvalí

z toho rybníka ! Snad dnes veer, snad zítra

ráno prokopám tu hráz. To bude podívaná I

Skoda jen, že z pulc, co tu byli, jsou už
žabky. Skáe jich tu na tisíce . . .«

Kolem sedmé hodiny pibhla Apolena.
Usmívala se jako májové jitro na Vojtu i na
Vaška, k snídani je volala. Hoši se usmáli na ni

i druh na druha, všickni na vzájem si rozumli.
• Podívejme se, co jste už vykonali!* zvolala

tleskajíc rukama; >dílo vám letídívina
zrovna. <

»Ba,« pisvdil Vojta, » teba
iníme se! Váša je chlapík dnes,

poznávám.*
»Nu vidíš, Vojtíšku, dobré slovo!

a pohled vdného uznaní
>což jsem ti neekla?«
Václav záil radostí.

Vojtu za rameno.
»Už se t nebojím,*

ohn skoím, rozkážeš-

Do ohn neskoíš,
smál se Vojta. >Já se

se cinit, a

ani ho ne-

« vece dívka

odmnil Vojtu

;

Odhodil lopatu, chopil

pravil, »a pece do
li..

en do té strouhy tady,*

budu muset vydat na
Blata se híbaty; budeš-li mít po chvíli, urov-
nej to tu ješt trochu, však jsem ti ukázal, jak

se to dlá.«
Apolena kývla hlavinkou za bratra.

»Budu-li mít jen malouko pokdy,* zvolala,

• pijdu mu pomoci, aby do veera by! hotov.*

Obrátila se, domu utíkala, zavála v ranním
vtíku svtlá sukýnka, zaleskly se v slunci

bílé bose nožky. Oba hoši ji následovali, málo
po ní vešli do svtnice.

Vypadáte jako hastrmani,* pravil vesele

sedlák, »hodn-li jste toho nadlali?*
»Však uvidíte, sedlák, jak to poženeme,*

odvtil Vojta; >nejdéle zítra ráno zbude v ryb-

níku už jen bahno. Kdybych nemusel na
Blata, bylo by to do poledne. Ale jak se veer
vrádím, hned se do toho dám.*

"Nu, jen a t to neomrzí, až budeš muset
pomáhat pi vyvážení bahna.*
»Mne žádná práce neomrzí, sedlák!*) — nej-

mén taková, kte-

rou posloužím Vá-
" šovi. Vzal si do

hlavy, že ten sad

se musí dát do po-

ádku, teba tedy

mu vyhovt.*
Potužákovi pi-

padalo, že cosi

velého vyznívá z

hlasu híbkova.
>Nu,mášhorád,

\'ášu, Vojto ! to

mne tší, vidíš! Jsi

hodný za to.«

.Slovo našlo o-

zvnu vsrdcitoho,

k nmuž bylo pro-

mluveno. Potužák
nemíval ve zvyku

Lázné v Brandýse nad Orlici.

*) Na Blatech e-
ledín, mluv k hospo-
diii^i, neužívá nikdy
pátého pádu >sedlá-

ku!«; Kká: » sedlák!*

Pozn. spisov.
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chviilit za vykonanou práci a povinnost. Roz-

umlo se samo sebou, že v jeho dom každý
se musel init se byl. Nehledíc k .'\polene,

žádný lovk do té chvíle neekl Vojtovi, že

je hodný. Tohle slovo bylo pro nho nco
zcela nového. Zavíilo mu v hlav, zaervenal
se, avšak odpovdi nenašel.

Hospodyn pistoupila, položila ruku na
jeho plec.

• Bodej, že je hodný,* pravila. »Jen nech,

chlape, však ti toho uznáme.

«

Ješt tohle! Dusilo ho to, ani dojísti nemohl.
Neíkal nic, ale po chvíli vstal a vyšel ven
ze svtnice. Zamíil do konírny, odvázal hí-
bata i kon, kteí nebyli v práci, a hajdy
s nimi na Blata Kdyby Potužák nebo selka

se byli povšimli té chvíle Apoleny, byli by
museli postehnouti, jak velice ji potšilo po-

chválení, jehož se dostalo Vojtovi; líce její

hoely, oi jen hrály ; snad z obavy, aby ne-

prozradila, co se dlo v její duši, vybhla také,

do sadu pádila, do koví zalezla, kde v noci

se scházívala s Vojtou, na zem se vrhla, do
trávy ješt mokré od ranní rosy, smála se,

plesala, a velké slzy ji tryskaly z oí . . .

V sednici zatím otec a matka hovoili s Vá-
clavem.

»Když ses tak zabral do toho sadaení,*
pravil Potužák, »pro"s nepromluvil díve? Což
bych ti byl bránil? Ale tys slova neekl, jen
jsi chodil jako zmoklá slepice a hlavu vsil.

«

»Když jsem vidl, že se vám do toho nechce,

táto, bál jsem se vám íci . . .<

»Ty blázínku!* perušila jej matka; >co

pak t nemáme rádi? což pak je nco zlého,

cos chtl? A vidíš, do Vojty se mi líbí, že

tak k tob stojí. Ani bych se toho nebyla na-

dálá do toho chlapce ! Zcela jiným mn pipadá,
zcela jinak kouká. Takový zamraený býval,

jedva lovku do oí se podíval, až strach

z nho chodil.'

»Nu, uvidíme, potrvali to," prohodil Potu-
žák.

•.'Xpolena je taky celá blažená,* matka vedla

svou, -tak jim to peju, tm dtem ! . . .

-A pravdu piznat, táto, nechtéfs do toho

!

zrovna pinutit jsem t musela ! Podívej se

te na n, jakou jsi jim zpilsobil radosti*

»Nu, nu, tys truc pana pátera, ženo, jak

umíš kázat! Kdo pak si pomyslil, že by jim
tolik na tom záleželo! . . Ale, víš, Vášo, aby-
ste to dív provedli, vezmu ti sem starého
Maráška, až se dáš do kácení starých strom.
Ten tomu aspo rozumí a sekyrou umí vlád-

nout. Jen jedno ti povídám : sprav si to, jak
budeš chtít a umt, ale ostatní práce se nesmí
odkládat ani hala bála odbývat. Toho bych
nechtl, rozumíš!*

>0 to nemjte starosti, to se rozumí.*
Václav se zvedl a šel do sadu. Sotva byl

ze dveí, Potužáková sepjala ruce

:

>Mj Bože na nebi, jak Ti dkuji ! Podívej

se jen na nj, Jouzo ! Je to zrovna zázrak,

jak se ten chlapec zmnil! Kámen mi odpadl
od srdce, už jsem si jinak nemyslila, než že

se nám zblázní, a dnes kouká do svta jako

rys..

»Nu, vida — lovk nerozumí,* odpovdl
Potužák. >Musím se tam pece taky podívat,

abych vidl, jak to tam kutí.* —
Nevidli ho, an do sadu vcházel, ani když

stanul jedva dvacet krok od nich, tou mrou
byli zabráni do své práce. Stáli ve strouze

oba, vyhazujíce hlínu, upravujíce kraj, náho-

Bechy.
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dou oba zády k nmu obráceni, Apolena vy-
soko vykasaná, šátek jí spadl do týla, husté

erné vlasy napolo rozpuštné jí spadaly na
šij, na plece i na líce. Slyšel je, ani rozmlou-
vali, usmíval se, naslouchaje jich hovoru.

>Tak neni dobe,* pravil Václav, »takhle,

podívej se, mi to ukázal Vojta.

«

A ona: »Tak jak? ukaž mi to!

Vzal jí lopatu z ruky, ukazoval, jak teba
ji držet, potom ji ji zase podal; ale ona ji

odhodila, vyskoila, pitoila se k bratrovi,

objala jeho šij, líbat se ho jala, a smíchu a
plesu, že dv sýkorky, jež švitoíce poskako-
valy ve vtvích nedaleko starého štpu, zd-
šen odletly, Pak ho pustila, upravila si po-

nkud šátek na hlav, urovnala si vlasy a
tleskajíc rukama, víc a více se rozdovádla,
poskakujíc jako srnka na mýtin.
>Musíme se init, « zvolala, »aby to všecko

bylo, až Vojta veer pijde, aby ml radost a
nás pochválil . . .«

A dala se znovu do skoku.

>Tak se tedy i!« zvolal, smje se, Václav

;

•pece tancem to nespravíš.*

V tom teprve zahlédla otce, který už tsn
za ní stál. Stanula, ruce jí sklesly, rumncem
zahoela, zraky se sklopily.

•Tatíek ! . . .*

• Podívejme se, ta holka teští, « vece Potu-

žák, pemáhaje smích.

Vzpamatovala se, hbit piskoila, otci ruku
políbila.

• Odpuste, tatíku! ... to samou radostí . .«

»Nu, bodej by hoem,* usmál se. »Ale,

ekl bych, že ty sem vlastn nepatíš a že
Václav si to bez tebe také spraví. Nešla bys
railji pomoci mám? — kdo ví, neshání-li

se po tob.«
Apolena odkvapila beze slova. Potužák se

zadíval chvíli na konání svého syna, s nímž
nkolik slov promluvil; prošed pak sadem,
vrátil se k nmu a pravil

:

-Na mou vru, pravdu's ml, chlape! Je

tu jako na poušti, zrovna se stydím, že jsem
ten sad tak zanedbal. Dobrou polovici strom
teba vyhodit a mladými nahradit. Zajedeš si

nkterý den na Hlubokou a domluvíš se s pa-
nem zahradníkem v píin nákupu stromk
z tamní školky. Pan zahradník ti taky bude
radou a starý Marášek nám je zasadí. Na
mou duši, mrzí m te, že jsem si tak málo
toho sadu všímal; jinde kdybych takovou
pustotu byl spatil, byl bych si pomyslil, že
hospodá je neíeník a nedbalec. A ten ryb-
níek k tomu! — lovku je na nic z té ne-
istoty. Je svrchovaný as, abychom se jí

zbavili. lovk má tolik prací a starostí, že
pro jedny druhých zapomíná . . . Nu, až, dá-li

Pánbh, ty tu budeš hospodáem, bude to vy-

padat kloudnji
;
jen abys potom pro sad ne-

zanedbával polí a dobytka.*

»Toho se nebojte,* odpovdl Václav; »kdy-

byste m potieboval, zavolejte m, já tady

toho nechám, tak velký spch není.*

• Nu, dnes zrovna není, eho bychom bez
tebe spravit nestaili. Jen si tu dodlej, cos

zapoal. Jsem jen žádostiv, jak dlouho tyhle

práce budou Vojtovi po chuti. Tomu pece
jsou toulky po Blatech nejmilejším zamst-
náním. Uvidíme, jak mu bude, až Blata roz-

dlíme a pasení na nich pestane.*
x>Nestarejte se, Vojta se do jiných prací

taky vpraví. Podivil byste se, jak je vtipný

a šikovný, kdybyste ho vidl pi tomhle díle . .«

•Však já vím
;

pochybuju jen, že ta chu
u nho bude mít stání. Nemá to v krvi, je to

marné !
— Z nho by tak byl pšák nebo

hajný. Nu, prozatím mu hrozí vojna; ale,

až se z ní vrátí, kdo ví, co se nestane. Už
asto jsem pomýšlel, že se potom obrátím
na pana správce, že by ho snad vzali knížecí

do svých služeb.*

Václav se usmál. Vojta knížecím mládkem

!

Kdyby táta vdl ! . . . Vru, spíše knížetem
pánem se stane než takovým knížecím slu-

žebníkem. Však pijde as, že otec bude jinak

o nm mluvit ! Podiví se, celá ves se podiví,

celá Blata a blatský kraj a celý svt. Och,
jen on, Václav, a Apolena vdí, nikdo jiný

!

Bude to pekvapení

!

•O em pak pemýšlíš?* ptal se Potužák.

>Já? — och, o niem, tatíku. Jen mi tak

napadlo, co by as Vojtch dlal, kdyby byl

mládkem.*
• Nu, chlape, mohl by Bohu podkovat!

Komuž je zle v knížecí služb? Hajnému nebo
baštýi, neni-liž mu lip než sedlákovi?*

Václav se usmál a pokril ramenoma.
»Je tomu tak!* pravil Potužák.
"Možná, ale sedlák je pece ve svém a

svým pánem a hajný nebo baštý slouží jinému.
Vy byste pece takovým služebníkem být

nechtl a já, vidíte, taky ne.«

Tahle e se Potužákovi líbila.

• Nu, my jsme sedláci,* odvtil, »a sedláky
zstaneme. V tom je vle Boží.*

S tím odešel ze sadu a Václav se dal zase
do svého díla. —
K veeru, asi k páté hodin, objevil se

u Potužák zcela neoekávan Krušnej z Pa-

šic. Vypadal všecek zdrcen, tak že selka,

s níž se setkal na zápraží, se ho pímo ulekla.

•Kde máte Jouzu, kmotra?* tázal se jí,

bloud vyteštnýma zrakoma po dvoe: »treba

s ním promluvit, aby mi poradil . . . po-

mohl . . .*

• Muž je na poli. Pošlu pro nho, kmote.
Vejdte zatím a usednte. Vítám vás.«

• Dkuju vám, kmotra! Neposílejte, dojdu
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si za ním sám. Jsem nešastný lovk, kmotra!
Až uslyšíte, politujete m . . .«

»Co se stalo, kmote? Neštstí? — nedej

[*ánbh . . .<

Marn mluvit, kmotra! Však vám Jouza
poví. Keknte mi jen, kde ho najdu Vte,
nejradji bych se vidl pod zemí! Na mou
duši, osm dtí mi Pánbh dal a žádnou radost

s nimi ! Ješt Jakub že se vydail, a ten se

boui, proto že zvrhlost a zvrácenost druhých
snést nemže. Jouza vám všecko poví, jako

já jemu. jen mi povzte, kde ho najdu.

«

Naznaila mu smr; za císaskou silnicí

k Pištínu, nad Voleškem, peorával pole.

Krušnej se dal do kroku v udanou mu
stranu. Lány, nic než polní lány mezi Plásto-

vicemi, Výhlaví a Pišfínským rybníkem. Zo-

rané pole, prázdná, zažloutlá strništ, nízké,

vlnité kopeky, jednotvárný kraj, po nmž
zraky všemi smry mžikem pelétaly, nenalé-

zajíce, kde by spoinuly, leda v dálné dáli na
modravé obrub šumavských hor. Nebylo za

tžko, nalézti lichého lovka, koské spežení

:

na pl hodiny cesty kol do kola do zem by
se musel zarýti, kdo v dob po žních by se

chtl skrýti ped pátrajícími zraky. Celá stáda

divokých hus pásla se, pabrkujíce na strni-

štích; chytí ptáci rozestavili stráže, jež kýha-

jíce s nataženým krkem sledovaly každý po-

hyb beroucího se v jich dohledu lovka,
rozeznávajíce s neomylnou jistotou neohrožu-
jícího jich život oráe, pasáka nebo neozbro-

jeného chodce od tch, kdož strojili jím ná-
strahy. Ped lovkem, jenž nevšímá se jich,

husy neodlétají, klidn se pasou, by na dv
st, na sto krok se piblížil, kdežto pi'ed

lovcem již na tisíc krok se vznesou do po-

vtí. A koroptví všude menší a vtší spole-
nosti a rodiny, ve-

dené pknými, hrd
se vypínajícími ko-

houtky ;
pobíhají s

bájenou rychlostí;

znamenajíce blížení

se ^lovka, rázem
se nkde pikrí, za

kámen, za trs travin,

do brázdy, do strou-

hy, nejbystejší oi
jich nepostehnou
Sta skivánk víilo

vzduchem, modrá
klenba nebeskájako
by odrážela zvuné
trylky malých hrdé-

lek . . . Ale život

kolkol, zpv a ples

nedotkly se srdce

Krušného, nevzbu-
dily v nm ohlasu,

radosti nepidaly zarmoucené jeho duši. Z da-

leka vidl Potužáka, rozpoznal jeho spežení,

pímo k nmu zamil, nevyhledávaje ani mezí

ani steziek. Teskn vyletlo hejno koroptvi,

šumn vznesly se divoké husy; on nedbaje

jích, cestou necestou vykraoval pímo za svým
cílem. Potužák ho spatil také, pestal orat,

zastavil spežení a a ekal . . .

>Co mi neseš, Jakube ?*

>Pozdravt Pánbh, Jouzo I Co ti nesu? . . •

Své hoe ti pináším, abys mi poradil, jak je

unést mám, a, mžešli, pomoci poskytl.

«

.Nu?«
• Och, dokal jsem se pkného pekvapení,

Jouzo ! V pravé poledne, za stolem sedíme,

vejde ti do svtnice ženská s díttem na rukou,

mladá, velká, jen co je pravda, hezká ženská,

pkn po mstsku ošacená, klobouk na hlav
vysoký, široký, samá pentle, péra, kvtiny.

Z Nákeské stanice picházela podle všeho,

aspo tak soudím, proto že s ní vešel tamní

lovk, kufík jí nesl. Vejde tedy, pozdraví

a ptá se, je-li tu dobe u Krušnejch a kde je

pan doktor Kysela. Že tu není, povídám, že

nkam zašel, ale obdvat že pijde. Aby on

v lázních v Brandýse nad Orlicí,

obdval s námi, to víš, tak

se nezahodí, to on vždycky
jen sám a stará nestaí

ohívat a schovávat. — Ptám
se jí tedy, co chce Josefovi.

Na to ona: »Co mu chci?

Moc a málo ! Když ode mne
odešel a penz nezanechal

ani neposílal, sebrala jsem

se a pijela jsem za ním.

Nemám tam z eho žít!««

— Nu, a co ? se ptám ; má
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vás snad živit? Nevím, že by byl ženat

... Tu zas ona: >»Vždy spolu už žijem

dva roky. Je to jeho dít, tohle. Co pak

vám to nerekl? Vždyf jste pece vy jeho

otec?«« — To jsem, povídám, ale o dítti a

o vás nevím. — Na to zas ona: >»To je

hanbá! lo je niema! Jako zlodj utekl, ani

neekl, kam jede. Tak jsem si vypjila na

cestu a pijela za nim, Bez penz se vám
odsud nehnu !«« ^ Huba jí jela jako šlejfírna.

Všecko vstalo, všecko se nahnalo okolo ní,

holky, eled. Kec jsem ztratil, jak mi bylo

hanba. I moje stará, která se peci taky umí

ohánt hubou, od leknutí onmla. Jen Jakub

se pojednou zmoh' na e a zhurta se na ni

osopil, aby táhla, k ertu se klidila, tu že

nemá co hledat. Tu ta ženská prohlásila, že

je dobe, že tedy pjde, ale dít že nám tu

nechá, abychom si je živili, a že podá žalobu

u soudu. Žádný soud! — povídám já — vy-

rovnáme to po dobrém. Mnoho-!i chcete? —
Že patnáct stovek, odpovdla, ani o krejcar

mén, leda že bychom zaplatili polovici a po-

tom dvacet zlatých msín, až by dítti bylo

trnáct let. — To vše se vyjednávalo pede
všemi, co jich tam bylo, považ si jen, Jouzo!

Má stará jen poade: >Ale, pro Krista pána.

osobo, vy nemáte rozum !
— To nemže být

!

— Tolik nedáme!* — A Jakub zase: »Co?
kdo že vám má platit? My? táta? — To
se moc mýlíte !

— U nás nemáte co pohle-

dávat! Josef a vás vyplatí, když se s vámi

spustil! však je plnoletý!* — Tak tedy Josef,

ekla, to že jí je jedno. Ale Josef že jí ekl,

že má na statku podíl, abychom mu ho tedy

vyplatili — >Žádný podíl nemá!« val Jakub

;

»dávno si už vybral, co mu patilo, ani krej-

caru více nedostane ! « — Tu stará zas se ozvala

:

»Ty ml! ty ml! ty nemáš co rozkazovat.

Tob se nic neubírá, ale Josef musí taky do-

stat, co mu patí, a vy má zlatá, musíte po-
kat, až nám bude možno sehnat peníze na
hotových. Potom ho vyplatíme a on aí se pak

vyrovná s vámi.« — Do Jakuba zrovna ábel
vjel. »Co že, mámo?« kiel. »Josef že ješt
eho dostane ! Na to bych se podíval ! Potom
vyplate naped mne, a já vám tím vším bacím

a statek a pevezme kdokoli. Já pjdu teba
do Ameriky, abych se dostal ven z té zlodjny
tu! Co vy íkáte, táto? mluvte! — vy pece
v tomhle máte první slovo!* — Co jsem ml
íci? Stydl jsem se, do zem bych se byl

radji propadl. Co te mohu povdit? nadhodil

jsem, tady není místo ani as. Zprva teba se

domluvit. Tu Jakub se dal do mne, a stará

bába že jsem, mi vyetl, a špatný, nespra-

vedlivý otec, který jedno dít pro druhé okrá-

dat chce ... A z toho ti byla vava a kik,

že sousedé se sbhli, a ke všemu to dít se

dalo do pláe, a ta ženská spustila ev a hubu
mla, inu, hanba povídat ! — Když bylo nej-

he, pravé bozi dopuštní, Josef vešel. Jak

on tu ženskou spatil, z poátku se zarazil

a zbledl jako stna, ale najednou jako by sršán

do nho byl vjel, dal se ti do ní, a jak se mohla
opovážit, chodit sem za ním, a aby se jen

klidila i s tím díttem, které beztoho kdo ví,

í je. Ale ta se, pane, nedala! — jako vzteklá

fena zaala štkat, a lump, zlodj, lhá
a co ješt mu házela na hlavu, a nám zas,

že, co mla nkolik set, jí vylákal, ale ona
že si pomže, že všecko odpísáhne, u trest-

ního soudu že ho udá pro podvod. Inu, ne-

mohu ti vypsat, co všechno íkala. Tu potom
zase má stará se ho ujaia, a div se nepopály
ty dv ženské, a dít valo a Jakub klel a

hrozil, že všecko pomlátí, Josefa, tu ženskou
a každého, kdo by se jich ujímal Konec byl,

že ta osoba zase odešla; venku, ped stave-

ním, se sbhlo plno lidí; pišli ti vyslechnout

tu ostudu, nechtl bych vdt, co jim tam po-

vídala. Kam se obrátila, nevím, myslím, že

zpt do Nákí. Pomysli si, jak mi bylo

;

pece lovk má est v tle. Tuhle ostudu do
své nejdelší smrti se sebe nesmyju. Povídám :

Josefe, všecky's nás zneuctil ! Není možná,
aby ta ženská takhle v hrdlo lhala! — Ale

on na svém trval, že ji nezná, že je to pod-

vodnice, která nás pišla vydírat, ale on že

jí ukáže ; my že niemu nerozumíme, ale on
že se vyzná v zákonech a zavít že jí dá.

A Jakub na to: »Lež je, co povídá, táto!

Hanbá hanebná je! A vy, táto, jste nás všecky

okradl, abyste jeho darebnostem hovli* —
(Pokraování.)
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Villa .Vlasta< v Luhaovicích.

kdy nastává a od roku k roku roste ono jindy

neslýchané sthování lidstva — pro neukázati jim,

jak jsme bohati na zele pírody, na pvaby kraj,

ptaí zpv v lesních houštinách, na krásná pobeží,

šavnaté luiny, malebné srázy a divoké úvaly?

Z nitra eských hor vyvíra tolik zdravonosných

vod — zde tolik arodjn psobících koupelí,

tolik oberstvujících zdroj. V moravských Luha-
ovicích na píklad je postaráno o pohodlí jak

pro knížata tak pro obánka s hubenjší tobolkou —
ve sv. Jan pod Skálou, takka za branami

pražskými je miniaturní ukázka alpské krajiny,

Brandýs nad Orlicí je položen v koniny

panoramatických pvab, ladné Sedmihorky
— po desítiletí již stedisko pražské elity — jaký

to ráj ! Starobylá B e c h y i s oblíbenými láznmi

je nyní pipojena elektrickou trati k hlavnímu pásmu

eské lázn, eská letní zátiší.

Pro tolik našinc nosí již nyní pravideln

každého léta peníze na eské hroud vymo-
zolené do nmeckých mšc? Pro kupují si tak

draho právo, že se smjí krit, pro eský svj p-
vod ostýchav ohlížet tam za nevlídnými horami,

na pobeží cizích moí, ve vzduchu, který je pouze

rozmazluje, pro eské povtí tím choulostivjšími

iní ?

Protože tak velí móda, královna královen!

Všechno ostatní, co se jako dvod pronáší, je

klamem. V zemích eské koruny jsou krajiny, jež

pírodními pvaby vyrovnati se dovedou všem

stedoevropským koninám, nehledíme-li k alpským

ledovcm a k moi. Ale pro požitky v tchto kra-

jích staí výlet, krátký turistický zájezd — pro
ubírati mízu národohospodáské posily našim lázním,

letním sídlm, našim horám, obcím s hvozdy za

humny, krajm na bezích líbezných ek?
Pro voditi eské dti v zátopu cizí ei, cizích

mrav — proto snad, aby záhy již lhostejnly

k tomu, co je naše? Pro neukázati jim v let,

Lázn v Luhaovicích.

Lázn v Bechyni.

Železninímu — a odpadají tedy již náky na ne-
dostatené spojení. Bohdane se slatinatými
láznmi, s milými háji, blízko proslulých rybník —
je na dostel od pardubického uzlu drah — Rožnov
pod mythickým Rad host m, eldorado sesláblých,
jak rozkošné to místo pro letní pobyt v krásné zemi
moravské.— Blohradu Jiína, proslulý úspšným
léením rheumatik, s pknými lesy, v kraji, kde každý
kout vypráví zajímavé píhody historické —-jaký to

výborný útulek všech, kdo touží po klidu, a utíkají

hluku velkého msta. Sirnaté lázn u Nov. Jiína
na Morav prý již dnes soutží s úspchem se

starými zahraniními zdroji toho druhu, pro nedáti

pednost místu v utšeném kraji kravaském ?

Nkolik jmen ze zápisníku pipomnli jsme dnes,
kdy v tolika rodinách se poítá, kam utéci pro léto.

Pi jiné píležitosti rozepíšem se o jiných— ukázky
dnešní staí jist na mnoho výbr a píjemných
zkoušek. Dr. G.
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Z ESKÉHO
ŽIVOTA.

D Nakladatelské

družstvo Máje, za-

psané spoleenstvo

s ruením omeze-

ným v Praze, sejde

se k mimoádné val-

né hromad v sobotu

7. ervence o 5. ho-

din odpolední v za-

sedací síni Obchodní

komory v Praze na

Josefském námstí.

Poad jednání: 1.

Návrh správního vý-

boru na ástenou
zmnu a doplnní
spoleenské smlou-

vy. 2. Návrh správ-

ního výboru, jak jest

svolávati valné hro-

mady. Nedostaví-li

se náležitý poet
len o 5. hodin,
koná se o 6. hod. téhož dne v téže místnosti nová

valná hromada s týmž poádkem jednáním, která

má právo rozhodovati platn bez ohledu na poet
pítomných. Správní výbor Nakladatelského družstva

Máje, zaps. spoleenstvo s ruením omezeným
v Praze. Václav Stech, pedseda. JUDr. K. J.

Kronbauer, zapisovatel.

-^Sirotek, feerie Jaroslava Kvap i 1 a, s hud-

bou O. Os trila, nemla úspchu. Je to osudno
zvlášt po neslýchaných dosud reklamách, jež úední
zprávy Národ, divadla inily^tentokráte práci pán

Lázn v Bohdanl.

Vlila .Vojlška< v Bechyni.

dramaturgov
dlouho ped premié-

rou. Konstatujeme

to beze vší škodo-

libosti, jako jsme

nezávidli ani panu

dramaturgovi ani

tm nkolika auto-

rm jeho pízni se

tšicím, doasnou
vládu v divadle, ale

upozoriíujeme, že by

se mli správcové

Národ, divadla roz-

pomenouti nyní již

na své úkoly. Po

rozarování »Sirot-

kem< zpsobeném
mli by se zamysliti,

a nyní tím spíše

starati se, aby kolem

Národ . divadla z hlu-

bokého dnes pikopu
nevznikala již pro-

past strannickosti.

Neúspch » Sirotka*

je porážkou systé-

mu, který chce všecko umni všet jen na jediný

heb osobni umínnosti. Z program nejpyšnjších

zbývá již jen pestré plátno, žárovky, nekonený
balet, prvody a kejkle — kam se to ztratilo eské
umní? A.

- Výstava dl Václava Beziny v Ml. Bole-

slavi. Naše eská msta se znamenit tuží . . .

mají svoje umlecké kroužky a vytváejí si svou

vlastni, jakousi samostatnou kulturní sféru. Msto
Mladá Boleslav slyne již ode dávna skvlou po-

vstí v tomto smru. O svatodušních svátcích za-

hájena tu byla krajináská výstava dl V. Beziny.

Poadatelé zaslali nám vkusn vypravený katalog,

jenž vyzdoben je adou zdailých reprodukcí. Vy-
jímáme z nho nkolik informaních poznámek.

Bezina vstoupil na akademii pražskou do elemen-

tárky k starému Fr. ermákovi a tam s Mároldem,

Díttem, Pavlíkem, Velcem, Vénceslavem erným,
Buškem-Kaminským, Trskem, Raškem, Doubkem,
Doubou a jinými zahájil svou výchovu umleckou
kopírováním pedložek a život umlecký schzkami
po denní práci. Když povolán byl na pražskou

akademii Julius Maák, prohlásil se Bezina do

jeho školy. Patí tedy Bezina do oné skupiny

krajiná, kteí zahajuji nové, úrodné a dobré ob-

dobí v djinách eské krajinomalby. Jemu, Slaví-

kovi, Kópplovi, Jindichu Jakeschovi, Raimundu
Wolfovi a jiným udílel Maák první rady. Druhý

rok Maákovy psobnosti v akademii znaí piliv

jiných nadaných jeho žák. Do speciálky pibyli

Kaván, Boh. Dvoák, Holub, Engelmuller, Minaík,
Peínka, z Uher Csordák. Píští léta pivádjí nové
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žáky — Lebedu, Hudeka, Panušku, Kalvodu.

Pisatel pkné úvodni stati koni ji poznámkou, že

Bezinovy obrazy mluví k srdci milou pohádku

o dobrém a ryzím srdci umleckém. —sa.

ziz Turistického prvodce do Drážan vydáme

v nejbližších dnech. Výhodné spojení železniní umo/--

uje i jednodenní výlety do istého hlavního msta
v sousedním království. Bude asi knížka ta vítána.

-:-^ Voliíi v Cechách po uzákonní všeobec.

práva volebního bude celkem dle výpot prof. dra

Kiedlera asi 1'/-. milionu. Z tch bude patiti

vrstvám zemdlským 500.000, ostatním 1 million
;

z posledních bude voliti v obcích venkovských

400.000, v mstech 600.000. Ze 600.000 mst-
ských voli je samostatných živnostník a pr-
myslník pes 70.000 (12 pro.) obchodník skoro

40.000 (6 pro), píslušník t. zv. povolání svo-

bodných (úedník, léka, uitel, advokát atd.)

skoro 140.000 (,22 pro), dlník 350.000 (skoro

60 pro).

- Prvodce po památných a zajímavých

místech. Pod tímto titulem vydalo v krátké dob
nakladatelství Kiirbrovo adu levných a praktických

knížek. Na rozdíl od dosavadních prvodc jsou

vtšinou monografické, vnovány jednotlivým místm,
prozatím tm, které patí mezi nejnavštvovanjší.

Výletníku chtjícímu se informovati, dobe poslouží,

jen nkteré píliš lyrické partie textu mla by re-

dakce seškrtati, u jiných opt snažiti se u theore-

tické ásti o výklad ponkud odbornjší, jako se

ku píkladu stalo ve svazeku, vnovaným Pra-

chovským skalám, kde informuje se výletník opravdu

zevrubn i o pírodopisné a djepisné stránce vý-

letu. Také Zvíkov psaný známým historikem umní
prof. Branišem a -Z Tábora do Bechyn* od Jana

Dotela vyhovují úpln. Levné sešitky jsou hojn
a dobe illustrovány.

-^ Nejnovjší literatura lékaská. Máj nemá

ani kompetence ani poslání pinášeti kritiky o spi-

sech odborných, ale nezavíral nikdy naprosto oi
ped rozkvtem literatury takové, registruje aspo
nová díla svým tenám, aby vidli, že i na tomto

poli z úlohy pouhých pastork se povznášíme ra

niveau kulturního národa evropského. V této dob
obohacena zase (péí lékaského nakladatelství p.

Kohoutova) eská literatura lékaská adou nových

spis. V loni vyšla uebnice prof Chodounského,

•Farmakologie*, která ve mnohých smrech samo-

statn postupuje, ímž se liší od etných podob-

ných spis zahraniních, registrujících asto málo

kriticky vše, co se o literatue tvrdí. Prof. Cho-

dounský psobil léta co praktik a procítil dobe
bolesti souasného lékae, hledajícího vhodný lék

ve spoust nového (nespolehlivého) a starého (asto

selhávajícího) materiálu. V téže as dob vyšel L díl

dležitého spisu prof. Hlavy a prof. Honla, •Ba-

kteriologie*, mladé té vdy, která otevela prírod-

níku oi do velikého, ješt ped nemnohými léty

docela neznámého svta. Množství poznatk po

odborné literatue rozptýlených, spracovali autoi

soustavn ve své knize a poskytli tak všem, kdož

o mikrokosmos bakterií a jiných mikroorcanism

se zajímají (nejsou to jen lékai a medikové, nýbrž

i hospodái, paedagogové, píslušnici kvasné a ji-

ných industrii), modern sestavenou oporu pro

studium i autoritativní doklady.

Tetí, ped nkolika dny vydaná významná pu-

blikace je Marešova » Všeobecná fysiologie*

(proti stejnojmenné knize autorov z r. 1894 spis

zcela nový). tenái naši, kteí mají v pamti

z dob první fase »Živy« znamenité lánky prof.

Mareše, dále ti, kteí náležejí k družin vyznava
Marešovy pírodní fllosoHe, dále ti všichni z p-
stitel vd pírodních v nejširším slova smyslu,

kteí chtí býti au fait v souasné biologii, opati

si jist tuto knihu, chtjí-li seznati poslední stadia

vdní našeho o nejdležitjších problémech vše-

obecné fysiologie.

Doc dr. Chlumský, z university Jagielonské

v Krakov, napsal potebnou píruku o masáži.

Psobí léta v cizin, pednáší jazykem polským

a pece nepozbyl kohaese s národem, jehož je

i touto knihou dobrým mluvím ve svém oboru.

O pedmte tom mla už dávno vyjíti kniha tím

potebnjší, ana tato dležitá ást léby nepozoro-

van dostala se do rukou ledajakých individuí bez

nejmenšího vzdlání, kteí mimo to nejednou ne-

svdomit hudlaí v medicín vbec a dopouštjí

se tak provinní (Mottl) na zdraví lehkovrných

svých svenc. Kniha doc. Chlumského pracována

je pro lékae a mediky a pimje je zajisté obí-

rati se hojnji dležitým oborem fysikální léby,

který rukou svdomitého a vzdlaného lékae pro-

vádn, jen požehnáni pináší.

V témže nakladatelství vyšla z ruštiny peložená

kniha o dtském lékaství, oboru, ve kterém ne-

máme dosud nic pvodního (mimo Zitovu knihu

o horece u dtí). Spis ten (po f Filatovovi zpraco-

vaný a rozšíený Rachmaninovem) peložen do n-
kolika evropských jazyk — do eštiny dobe
a ist assist. dr. V. Pe-^cou, praktikm i medikm
dobe poslouží.

V sešitech poal vycházeti výklad k farmakopei

rakouské (úednímu to seznamu a popisu atd. léiv,

jež každá lékárna musí míti po ruce), 8. už vy-

dání. Pedchozí vydání zpracovali esky f prof.

Jiruš a prof. Blohoubek, výklad tohoto posledního

sepsal prof. chemie na eské universit dr. Aug.

Blohoubek, sila zajisté z nejkompetentnjších. Spis

je nezbytný medikm, lékam a lékárníkm, z lé-

ka zvlášt tm, kdož mají domácí lékárny. istý

pkný jazyk a pesný, piléhající k originálu pe-

klad iní spis zvlášt cenným.

Opovídá pak bulletin nakladatelství zvlášt po-

hešovaný spis o porodnictví — vyjde u firmy

Buršík a Kohout, letos z pera prof. Rubešky, od

nhož máme již výbornou uebnici o babictví

a dlouhou adu vdeckých prací asopiseckých.
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•• Básnické peklady. (A. K. T o I s t o j : Car
Fedor Joannovi, pel. Dr. Fr. Krsek. —
Zigmunt Krasiski: Irydion, pel. Fr.

Kvapil. — Jakub išinski: Výbor básní,
pel. Ad. erný.) Psáti o básnických pekladech a

nepozastesknout si, není ani možno. Krásná ta

vtev literatury mohla by u nás býti obalena samými
kvty, je tu ješt tolik mezer, jež by se daly vy-

plniti, a je tu také dosti sil a chuti podnikati tuto

tžkou a tak málo cennou práci — ale naklada-

telé, obviujíce obecenstvo z nevšímavosti, chovají

se pímo mraziv ke všem nabídkám. Za tch okol-

ností arci vyroste nám zase co nejdíve ona po-

vstná ínská ze, kterou Neruda s Vrchlickým

rozboili, a básnický peklad, který probouzel národ

náš Jungmanngvým pevodem Ztraceného ráje, který

tolik obohatil jazyk náš v díle Vrchlického, z li-

teratury naší zvolna vymizí. Prominouti také

nelze eské Akademii. Založila sice S'bornik
svtové poesie, knihovnu nemalé ceny a vý-

znamu, ale jak chladn k ní se chová, jak málo

o ni se stará ! Za rok sotva jeden nebo dva sva-

zeky vyjdou, a IV. tída Akademie stn již tak,

že jí osud této krásné sbírky zdá se býti lho-

stejným. Nebýti nedávného vystoupení ruské spo-

lenosti na Národním divadle, po mnoho let již

v Akademii ležící tragoedie Tolstojova
ješt dlouho by asi nebyla spatila svtlo svta.

Pohostinské hry ruské spolenosti vynesly ji na

povrch a ukázaly, co v té práci, starší sice fazóny,

je zdravého jádra a síly. Zejména postava cara Fe-

dora je mistrná. Peklad Krškv je jazykov istý,

zvuný a plynný. Významem vyniká však nad
tragoedii Tolstojovu další svazek Sborníku (. 88)

:

Krasiského Irydion v pkném peklade
Fr. Kvapila, ona obsáhlá dramatická básefí, o jejíž

pevod do eštiny první J. V. Fric se pokusil. Zá-

kladní myšlenkou básn je pomsta Irydionova na

Rim za zniení Kecka. Irydion zosnuje povstání

proti Helliogabalovi, ale povstání to, za nhož za-

žehnut býti má ím, se nepovede. Teprve jako

duchu dáno je Irydionu po vcích shlédnouti jeho

zkázu, a on, jenž po nezdaru vzpoury vrátil se

k pohanství, vykoupen je nebi modlitbou své mi-

lenky u Kristova kíže v Colosseu. Ale básníku

nešlo ani o ecko ani o ím. Zoufalství nad ne-

zdarem povstání polského r. 1831 rozechvlo tu

jeho struny, on v Irydionu chtl vtliti vbec my-
šlenku vzpoury a protestu proti svtovládné íši,

která zašlapává neurvale slabší, a chtl vpáliti zna-

mení zkázy všemu, co založeno je na útisku a ná-

silí. Zanícení vlastenecké a svatý hnv proti utla-

ovatelm vlasti jeho dodaly básni jeho toho vel-

kého dechu, který nás ješt dnes uchvacuje a pe-
náší pes leckteré nejasnosti, pílišnou kompliko-

vanost dje, do nhož zapadají ti kultury, a roze-

rvanost básníkova nitra. — Milou kytikou z luh
nejchudší pdy slovanské je zdailý výbor erného
z básní nejlepšího básníka lužických .Srb Jakuba
CMšinského. V lyrice své plný nliy, Jakub

išinski, jehož zásluhou obohatil se nemálo bás-

nický jazyk lužických Srb, dovedl se i v poesii

reflexivní povznésti k nemalé výši a síle. Z jeho

poesií mluví básnik pravý, lovk hrdý, pro vlast

a krásu zanícený bojovník svého národa. Verše

jeho vynikají pknou a ušlechtilou formou.

— a—
• Studentský Almanach 1906. Zajímavou a

obsahem cennou knihu vydal k své letošní vše-

studentské slavnosti Svaz eskoslovanského student-

stva. Kdo se domnívá, že studentský almanach

obsahuje sbírku belletristických pokus více nebo

mén zdailých, jist bude pekvapen naprostou

vážností a opravdovostí, která vane z každé práce

letošního sborníku. Úvodní, studentm vnovaná
e professora Masaryka o vd a náboženství,

o náboženství a škole, vztahující se k nedávnému

soudnímu pípadu, jenž tak znan zvíil vlny naší

veejnosti, dává knize základní tón. K ní práci

o svobod akademické pipojuje se professor Dr.

Drtina, dále teme píspvky docenta Dra. K. Thona,

Dra. A. Nováka, Dra. A. llajna, F. -X. Hodáe
a jiných mladších snaživc. Nás, kteí ankei
o slovanském postupu oteveli sloupce svého listu,

nemálo též zajímá práce A. Frinty o pomru e-
ského studentstva k slovanské otázce. Ds.

--- Z bratniej niwy jmenuje se polská antho-

logie z poesie eské, již vydal práv (»Nákladem

Ziama* ve Varšav) známý spisovatel polský

Konrád Zaleski, který ped tím již peložil do

polštiny Svatopluka echa Petrklíe, Nerudovy

Písn kosmické a vtši výbory ze Sládka a Vrch-

lického. Nová sbírka peklad jeho obsahuje hojné

ukázky z básní Ad. erného a Ant. Klá-
šterského, vedle toho peklad echovy básn
Snženky a adu básni Jana Nerudy, Fr. Svo-
body, Fr Táborského a J ar. Vrc hl i ck éh o.

Peklady jsou velmi svdomité, zdailé a vynikají

pknou vybroušenou formou. — a —
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Josef Kajetán Tyl

Muž v národ z nej-

populárnjších, pi
tom i v souhrnu své
innosti i v jednotli-

vých oborech jejích

rzn posuzovaný.
Šumí to kolem jeho

Ibu všemi zvuky, od
ton sentimentálních,

nic než muednickou,
srdce jímající nhu
a velebu nanm neví

doucích, až do stíz-

livých, druhdy i pí-
krých úsudk. V o-

boru divadelním jedni

až do blouznivosti

k nmu se modlí, jiní

ukazují, že v beletrii

mnohem viší vý-

znam mu písluší,

tetí vytýkají zbž-
nost jeho prací a opt
jiným hlavní vécí

Jsou jeho boje životní.

Teprve v poslední

dob poíná se vy-

kvašovatí o nm ú-

sudek a nepotrvá již

asi dlouho, co postava Tylova objeví se

v jasné a skutené své podstat. Pispje
k tomu snad i nadcházející práv padesátiletá

pamt Tylova úmrtí — zemel v Plzni 11.

ervence 1856 — vynášející, vedle spousty
horování, na bílý den i nejeden jeho rys

pravý a nesmazatelný.

JOSEF KAJETÁN TYL.

Cím stal se Jos.

Kajetán Tyl svým ži-

votním psobením?
V prvé ad jedním

z výkvt a plod své
doby, první poloviny
devatenáctého století.

To znamená v národ
našem buditele. Ná-
rodního buditele vše-

mi tmi prostedky
a zpsoby, jimiž bu-
zení se dalo. Tedy lite-

ráta — u Tyla v nej-

širším významu toho
slova, od žurnalisty

až do dramatika.

Znamená pracovníka
národního vbec, od
poadatele prvého e-
ského bálu a besed
až do íšského po-

slance. U Tyla ko-

nen i divadelníka,

od slabého herce až
^ ku zdatnému drama-

turgovi, od lena jevi-

št zemského až po
divadelníka koující-

ho a na pouti své umírajícího. To zajisté

nco. To kus, a sice nemalý, naší národní
práce a romantiky. Pi skrovnosti tehdejších

národních pomr eských, do skuteného
pomníku se vyzdvihující kus práce. A vše

pospolu s to, aby vyzáilo až i jistý nim-
bus kolem hlavy, nimbus ten, který již i ne-
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dlouho po smrti Tylov kolem hlavy jeho

zasvitl. Jest to nimbus ne genia, ale ducha,

jejž sob lid zamiloval, a to hlavn pro jeho

innost divadelní, na papie i na prknech,

vlastn za kulisami prken a nad jejich suli-

tami. Prvními jeho vyznavai a apoštoly jsou

proto herci, zvlášt putující, valnou mrou
I ochotníci.

Geniové bu se rodí, nebo svou prací se

vytvouji.

Jos. Kaj. Tyl geniem ani se nezrodil, ani

se na nevypracoval. Byl a zstal nadšeným
pracovníkem, v práci své dosti vysoko vy-

stouplým, i svým nadáním i nadšením, ale

také dosti sráženým pomry, ve kterých mu
b\ lo stále pracovati. Ty znamenaly pro nj
od poátku jeho veejné dráhy až po jeho

smrt hledni k okamžiku, dni. Tedy chvat.

Denní žurnalistickou práci. I v žurnalistice,

i v belletrii, i tam, kde nejmén jest na míst,

v dramaturgii. Tyl byl žurnalistou ve všem,

co pracoval a konal. Žurnalista noviná, bel-

letrik, dramatik, dramaturg.

Poteby osobní, poteby asopisv, poteby
divadla tloukly denn na jeho dvée a on jim

ty dvée denn otvíral. Psal pro sazee, ru-

kopis z pod niky mu odebírajícího, pro herce,

zkoušejícího již první scény jeho díla ješt ne-

dokoneného.
Chvat jest v duševní práci její horený úmor.

Nemohlo tedy nadání Tylovo býti malé, když
i nad pracemi tak rychle vadnoucími, jak

rychle puely a rozkvétaly, vyrstaly jiné, do

dneška svží, zelené a kvty svými barvité.

Tyl byl národní buditel. Všechno, co dlo
se v Praze od let ticátých století devate-

náctého nalezlo v nm nadšeného pomocníka,
pracovníka, posvceného agenta. Byl studen-

tem pišed do Prahy — a byl již národním
buditelem. Buditele i literáta z nho uinil

zvlášt V. K. Klícpera v Králové Hradci, kde
Tyl ped tím studoval. Pišel tam z Kutné
Hory, kde se narodil 11. února 1808.

Množství práce národní a malý poet pra-

covník vedly k tomu, že Tyl ochotn se

zapahoval do všeho, ím role národní se

orala. Tím byl prospšný celku a sám se

tíštil. Tiché akce rzného druhu, spisova-

telství, žurnalistika, divadlo, schze, pozdji
také poslanectví, ke všemu stálé, mnohdy
i tžké starosti o živobytí — všechno to dralo

jej a tepilo. Ale také povzbuzovalo, podn-
covalo, energii jeho množilo a jej hnalo ku
pedu.

Byl jako každý tehdejší vynikající vlaste-

nec, jakýms indickým božstvem o nkolika
hlavách a dvanácti rukách. Bylo jich teba,
nebylo vyhnutí.

V té tisíceré práci J. K. Tyl stával pra-

vidlem v druhé ad, více jako síla provádcí
nežli podntná, ale provádcí síla ohnivá,

leckdy i úporn vytrvalá.

V krásné prose rozkvetl nejvíce. Jeho po-

vídky historické — Rozina Ku thardova, Dekret

Kutnohorský, Dalimil, Alchemista a jiné —
namnoze i rnoderní novelly a povídky — Láska
básníkova. eské granáty. Pou eských umlc.
Láska vlastenky, Láska vlastencova — román
Poslední ech — pes všechny i nedobré
vlivy doby (sentimentální vlasteneni a j.)

svým stylem a zvlášt pvabnou svžesti ja-

zyka mly nejen znaný vliv na probouzení

národní, ale i na belletrii a literaturu samu.
Byly nápadným obratem od dívjší tuhosti,

strojenosti a dlanosti jazykové k pirozené,

živoucí mluv lidu. Tím smrem vynikala a

velmi psobila i dramata Tylova a bylo velmi

prospšno i jeho psobení redaktorské. Pí-
sluší tedy Tylovi v rozvoji básnického jazyka

v naší literatue jedno z pedních míst.

Jako redaktor vedl Tyl asopis Jindy a Nyní

(od 183;^), pozdjší to Kvty, dále Vlastimila

(Od 1840), Posla z Prahy (1846), Selské noviny

(1849). Nejvtší pozornost veejnosti obrátil

k sob Tyl svým psobením divadelním. To
bylo povahy literární, organisaní a dramatur-

gické, ásten i herecké.

Zahoev hned od mládí pro divadlo, vzal

sob — tak jako pi povídkách historických —
z Klíjpery hlavní popud a vzor ku tvoení

dramatickému. Drama Výhon dub (1832) a

místní fraška Fidlovaka (1834) byly neval-

nými jeho dramatickými prvotinami, nad nž
drama estmír (1836) vyniklo aspo pvabem
ei. Pozdji však vyspl ku he zrna tak

jadrného, jakým se vykazuje Paliova dcer.i

(1846), stojící nejvýše z dramatických prací

Tylových. Nejvtšímu úinu na obecenstvo

tšily se báchorkové hry Strakonický dudák

(1848) a Jiíkovo vidní (1849). Formou ijed-

notlivými motivy jsou napodobením nmec-
kých her Kaimundových. Ale jejich nkteré

eské postavy, živá e samého lidu a humor
dodávají jim ceny skutené. Pozoruhodná jsou

také dramata Jan Hus a Krvavý soud haví
Kutnohorských, první to sociální drama eské.

Od Tyla je celá ada jiných pvodních prací

dramatických a vedle tch ješt vtší poet pek-
lad. Ale z tch literatura trvalého zisku nevzala.

Díla novellistíckého nebo dramatického, jež

by znamenala naši literární etappu, nevytvoil.

Nejpopulárnjším plodem jeho stala se, pi
em nejmén na trvání pomýšlel, píse Fidlo-

vaky Kde domov mj. Jedna z nejslabších

básniek eské literatury, nesená hudbou rázu

neeského. Vynesla se na eskou národní
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hymnu. Že se jí stala — za to nemohla ani

ona ani Tyl. —
Jako organisátor eského divadla byl J. K.

Tyl duší eských her nmecké díve spole-
nosti Hilmerovy (od hS'-".*). Úastn se ochot-

nických pedstavení divadelních v Praze zídil

na Malé Stran eskou divadelní scénu v dom
Kajetánském (1835— 37). Ved! zprvu anonymn
eské hry v Stegrov divadle pražském v R-
žové ulici (1842—43). Poádal koovná diva-

delní pedstavení po venkov. Vynikl zvlášt

jako dramaturg eských her stavovského di-

vadla v Praze (1846—51). Od 1852 aždosvé
smrti byl vdím duchem putujících spole-

ností Kulasovy a ZóUnerovy. V Praze i mimo
Prahu od r. 1845 patil k nejhorlivjším bor-

cm pro budoucí Národní divadlo, které jako

veliká vidina vábilo k sob a sousteovalo
po dlouhou dobu snahy nejlepších syn národa.

Hercem byl Tyl vášnivým, a to v Pražena
divadle stavovském, Kajetánském a jiných

ochotnických, venku u spoleností koujících.

Snad hercem tím vášnivjším, ím mén sku-

teného nadání dramatického v nm plálo.

Nemohl-li hráti esky, s nemenším zápalem

hrál nmecky. Již pi spolenosti Hilmerov
po dv léta v Bavorsku a Sasku. Ano ješt 1836

zanechal v Praze divadlo, literaturu i vše

ostatní a odebral se k nmecké spolenosti

do Pruského Slezska, odhcdlán jsa po pípad
zstati na vždy pi divadle nmeckém. Na
štstí dostavil se u nho i tam starý divadelní

neúspch a jen tak vrácen byl Tyl sob, naší

literatue a vbec svému národu.

Jako lovk vynikal Tyl znanou energií

a neúmornou pracovitostí. Nebyl nijak senti-

mentálním trpitelem. jakým jej iní nkteré
jeho podobizny, výrazu — dle svdectví sou-

asník — nijak vrného. Nebyl povaha vý-

bojná, ale také ne passivná. Pi své úžasné
pracovitosti nemohl jí ani být. Ustupuje sice

na píklad duševní pevaze Mikovcov a Jos.

J. Kolára, nevyhýbal se nijak sporm s nimi

a s jinými. Nkteí životopisci i odtud vysta-

vují jej za muedníka, jimž ve skutenosti
nebyl. Jako sta jiných intelligent a pedboj-
ník národních trpl ovšem i Tyl nesnázemi
tehdejších pomr sociálních. Ale kdož maje
vytknutý cíl a etné úspchy, chtl by nad
sebou vyvolávati soustrast — mnohdy tak

falešnou, jak falešný leckdy bývá její podnt

!

Tyl žil, pracoval, mnoho vykonal a zstavil
po sob stopu trvalou i v dob naší, kdy nevidíme

všechno to, ím bhem tisícerých dn prospl
k civilisanímu a národnímu rozvoji národa
svého vbec. Není poteba ani malodušného
vyvyšování, aby Tyl vadn byl do oné estné
legie muž, která ve století devatenáctém ui-
nila národ náš národem. Tylovi se dostalo

i píznivého osudu, že celkem byl nikoli pod-

ceován, nýbrž v obecném mínní a to až

dos'iLid spíše vyvyšován — na p. jako dramatik
— nad vnitní hodnotu prací svých. Proud
doby znenáhla srovnává o nm úsudek v pravý

verdikt, jenž trvale bude zapsán do historie

duchového a národního života našeho.

F. A. Šubert.

^^ ^^ /fj^e

Autograf Josefa Kajetána Tyla.
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BOHUMIL BRODSKÝ:

Za obzorem.
(Pokraování).

e. má zlatá, nyni jsi

ženou a musíš vyho-
vovat svému muži. Jde

tu o lidi. Mohli by si

myslit, že se za tebe

stydím. Poslechni hez-

ky, venku se osv-
žíš a veer ztrávíme
v naší malé, útulné

domácnosti,*

Neodporovala Líiila, že je kamsi vleena,
že nemá sil, aby se vzepi^ela, aby svou vli
prosadila, ponvadž zde byla sama a proti ni

stál nepi^atelsky celý dm. Každé její vzepení
by bylo kiv posuzováno a hned pedem
místo dvry pobouila by kde koho proti

sob. Bože, jak bude dál ? Jak se vytvoí další

život, když zaátek je tak krutý ? Zmní se

vše k lepšímu ? Otrou se snad hrany, které

se jí nyní tolik nelítostn dotýkají ? Nebo bude
ím dál tím h?

Jako po pamti dávala se vésti do jídelnj'

a bez chuti jedla. Vidln, jak muži chutná,

jak s jakousi laností plní svj talí, jak hor-

liv si nalévá a pije dlouhými doušky. Vino
na úinkovalo, rozpaloval se, jeho veselost

stoupala a rozesmál se širokým, drsným smí-

chem. Poal také ji škádlit, vtipy pronášet,

které její istou duši zraovaly a plnily roz-

paky. Snášela je chvíli, potom však rozilen
žádala, aby ustál.

»Nu, nu, nejsi už nevdomým dvátkem*,
odbyl ji uražen. ^Te jsi již vdaná a vdaná
paní musí snést nco víc, než tohle. Pokej,
až pijdeš do spolenosti vdaných paní, pe-
svdíš se, jak rády nco takového poslou-

chají.*

»Mezi takové nikdy nepjdu*, ekla klidn.
»Snad budeš chtít hrát úlohu pemrštné

puritánky? «zasmál se zlomysln.
•To nikoliv, ale nepjdu do spolenosti,

ve které by byly uráženy city ženy *

*Aj aj, ty ukazuješ nové stránky své po-

divínské povahy. Ostatn pro se o takové

malichernosti hned první den hádáme? Mám
mit rozum. Jsi tcprv pani od rána a za rok

budeš se smát svým zásadám.*
Otevírala ústa, aby prudce odporovala, ale

jakoby si uvdomila, že by podlehla, mlela,
rty pevn sevela, a když muž vstal, šla do
pokoje pro sluneník. Zastavila se ve svém
pokoji, oi k zemi upela. Hlavou se jí mihla
zoufalá myšlenka, nebylo-li by lépe. abj' odtud
hned utekla, aby odešla dív než bude po-
skvrnna ovzduším, které jí vždy tíže obklo-

povalo a tísnilo. Hlas mužv ji probudil.

Chvatn vycházela a sešla s ním na nádvoí.
Roubal jí nabídl rám a hrd vztyen šel s ní

ke stodolám. Zastavil se zde na okamžik, vy-

svtlil jí krátce konanou práci a potom se

obrátiv, ukazoval na jednotlivé budovy.
•To jsou moje stáje,* povídal se samolibým

uspokojením. »IMusíš tam jednou se podívat,

abys vidla mj krásný skot a mé kon. Tamhle
mám stroje, tam jest ovín a vedle je sýpka.

Budu mít letos velmi pknou úrodu, Doliny
jsou krásný statek a zdejší pozemky patí
k nejlepším v celém kraji. Poj, ukážu ti

pole.*

Šla tiše vedle nho a, místo radosti, smutek
její rostl. Všechno bylo jeho, její nic. Nebyl
to majetek jejich, ale jeho. Vzpomnla si proti

své vli na kousavou poznámku radovu krátce

ped svatbou, když jí pinesl nepatrný zbytek

kapitálu, jejž na její nové jméno v bance
uložil.

•Tvj budoucí manžel bude vlastn u tebe

hospodáským úedníkem,* povídal rada. •Roz-

umí výborn obchodm. V posledním týdnu
objevilo se v knihách nových ticet tisíc hy-

poték.*

Tehdy se na radu zlobila, že se nedovede
opanovat a zanechat zlomyslných poznámek.
Te bezdky vrátila se ona slova do její mysli

a ona s hokostí pemítala, pro se neozve
v Roubalovi kousek citu pro spravedlnost, pro
pi vší chvále svého majetku nepronese ani

slvka uznání, že také ona má na tom statku

podílu. Kam to zabedla? Kam ji vlee osud?
Co ji ješt oekává? Roubal pijímaje její

mlení jako tichý obdiv, horoval, nanášel kik-

lavých barev, pehánl v sebechvále, pe-
zíraje ženu a neuznávaje ji hodnou nkolika
lichotivých slov. Byl by ji vlekl od pole k poli,

ale ona cítila nesmírnou únavu. Prosila ho,

aby jí dovolil se vrátit, odpoinout, po bytu

se poohlédnout. Mrzut se s ní vracel a snaže

se být veselým, žertoval, že se musí otužovat,

zvykat venkovskému vzduchu a námaze, že

musí se stát statkákou, která neutíká ped
úpalem slunením, aby si ple nezkazila.

Za jiných pomr bjMa by se snad sama
tomu zasmála, ale te, když její srdce umdlé-

valo zklamáním, zdála se ji jeho slova vý-

smchem, skrytou vyhržkou a pouením, že

ji eká nco víc, nco horšího. Zanechav jí

v bytu, odcházel Roubal zpt na pole, aby
ukázal svou pánovitost, ahy mohl zažít chvíle

hrdého zadostuinní, až znovu se podívá na

etné potahy, na hojný dlný lid a na stroje, které
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svou erstvou barvou ukazovaly svj nedávný
pvod.

Pišel veer, pi nmž zase zasedli k hoj-

nému stolu a pi nmž se opakovalo mrou
ješt horší to, co v poledne ji tolik svíralo.

Te se nauila znát neznámý dosud rys mu-
žovy povahy, jeho nízkou vášnivost, jeho

hrul3Ó zpsoby, kterými tísnil chvíle, ped
nimiž se její dtská mysl hrozila.

Ráno nevstávala, vymlouvajíc se bolením

hhivy. Smál se ji drsn a nenaléhal, aby
vstala. Nebyla unavena, ale prála si být sama,

pála si zbavit se jeho spolenosti, aby se

zotavila, aby nabrala klidu. Vše to, co dosud
zažila, bylo jí neznámo a bylo tak hrubé,

páchlo tolik sprostotou jeho myšlení a chtní,

odkrývalo jeho povahu tolik nepízniv, že

s hrzou pozorovala, kterak prchá vše to.

na poutala svou nadji, :m tšila úzkost

svých posledních dn Ne. tohle nebyl radostný

život, to nebylo slnstné teplo, to nebyla sa-

mostatnost svobodné, muži rovné ženy. Tohle

vše bylo otroctví, horší, stokrát horší, než

když suchopárný rada nedovoloval jím styk
se spoleností.

Co by byla za to dala, kdyby byla mohla
vrátit se, kdyby byla mohla vše odvolat a na

všechno zapomenout. .'\le už byl konec. Nic

víc nesmaže skutek, který se stal. Je spou-

tána a te jen o to jde, aby se nauila své

nové okovy nést s chladnou myslí. — Když
se Roubal vrátil, byla již odna a pecházejíc

pokojem, chvatn ho pozdravila. Chtl se k ní

piblížit, obejmout ji, ale ona se mu vymknula
a uhýbajíc se prosila, aby jí nepekážel.

»Musim si všímat domácnosti, abych ne-

byla špatnou domácí paní,« ekla nutíc se

k úsmvu.
»Jsem zvdav, dovedeš-lí to,« ekl se smí-

chem
»Pro si myslíš?" ptala se udiven.
»Nu, mnoho jsi se jakživa nenapracovala

a budeš se teprve uit.«

»Bu bez starosti, co je mou povinností,

vykonám vždy,« odpovídala prudce. Úsmv
zase zmizel a slabá erve na její tváí svd-
ila o jejím rozilení.

»Jsi velmi nedtklivá a musíš se trochu

pemáhat,* povídal píke. »Takovým zpso-
bem bys se mí záhy zprotivila.

«

»Nejsem-li ti protivná už te,« dodala suše.

• Daleko k tomu neni,« vybuchl vztekle

a bo.ichnuv, odešel opt ven. Musila na
s obdem dlouho ekat. Když se vrátil, po-

díval se na ni zamraen a vidl, jak je mra-

ziv klidná. Beze slova usedl a teprve vlivem

vína stal se hovorným, hledl žerty setít do-

jem prvé šarvátky. Ale jí už nebylo tajno,

že skuten nastává jí hrozný život. Naklo-

nna od malikosti k uzavenosti a vlastnímu

pemítání, ani te si nestžovala. Psala seste,

ale snažila se úzkostliv vyhnout se všemu.
co by prozradilo její duševní náladu. Blažena
slíbila jí, že za týden s radou ji navšiíví.

Zvala ji ješt jednou, v duši své však chy-

tala se nadje, že rada zradí Blaženu od
návštvy. —

Stalo se jí pouze ásten dle pání. Bia

žena pijela sama, omlouvajíc švakra, že nut-

nými pracemi byl od návštvy zdržen. Jaro-

slava dsila se píchodu sestina. Ona jist

prohlédne j?jí postavení, pozná hroznou pro-

past, do níž upadla, a odveze si z Dolin do-

jem, který bude otravovat její život. Bude se

k vli ní trápit, bude také radu znepoko-
jovat a jejich litování dovrší její duševní

útrapy. Když Roubal prohlásil, že pojede Bla-

žen vstíc, ulevilo se jí. Snad chce si na ni

stžovat, ale a. Vše snese, jen toho nesnese,

aby sestra jí vyítala nepedložené rozhod-

nutí, aby ji ped Roubalem nehájila a nežá-

dala na nm, aby se zmnil, aby byl nžnj-
ším manželem.

Blažena pijela z nádraží ve výborné ná-

lad. Roubal byl mistrem slov a vtip a te,
kdy už nepoteboval se ped Blaženou ostý-

chat, napovídal jí tolik krásných slov a licho-

cení, že všecka roz radována sevela Jaroslavu

do nárue.

»Nu, ty malá paniko, jak ti jdou k duhu
tvoje nové starosti ? Máte-li pak se hodn rádi ?

Poškorpili jste se už? Rozsoudím vás hned
a ustanovím, kdo koho má zlíbat.*

Mleni Jaroslavino vykládala si jako ostý-

chavost a její nálada stoupala. Jaroslava svého
muže nepoznávala. Byl pln ohledu, pln nž-
nosti, stále za ní chodil, stále se jí jemn do-

týkal, zdrobnlými jmény ji volal a vypadal

opravdu jako smrteln zamilovaný. V její duši

rostla ne nechu, ale nenávist k jeho pokrytec-

tvím, pohrdáni s jeho nemužnou hrou. Ale ne-

projevila nic, ím by byla odkryla petváku,
kterou ped sestrou tak hladce provádl. Jako

by mla kdo ví jakou starost o dm, nez-
stávala na dlouho u sestry. Pecházela po po-

kojích, vymýšlejíc si práci, a žádala, aby Bla-

žena šla sama s Roubalem, když vycházku

ven navrhl.

Lekala se sama sebe, ponvadž trpkost

také proti seste pocítila. Což je sestra slepá,

že nechápe, co se tu vlastn dje? A už by

se mezi n nemíchala a nechtla je rovnat,

aspo kdyby tolik okázale pátelsky se k Rou-

b.ilovi nechovala. Až odejde, bude jí to vy-

ítat, bude poukazovat, jak zcela jinou je ona,

Blažena, než sestra. Beztoho nemine dne, ve

kterých by neslyšela narážky, jemn prone-

sené potupy, posmch ve slovech Roubalových

a s ním okázalé vdomí, že je malomocná,
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že nic neplatí a on že je ten, kdo je oprávnn
pronášet svou vli.

Veei^e byla velmi hluná. Roubal zaboil
na své obvyklé pole, kterému vždy podléhal,

když jeho nálada vínem stala se rozpustilou.

Dnes ovšem byly jeho žerty hladké, opatrné
vystiíhal se zabednutí do sprostoty, nle Ja-

roslava, jejíž duše byla pedešlými podobnými
hovory bolestn ošlehána, nemohla snést, jak

se Blažena smje prhledným narážkám a jak

Roubal významn opakuje to, co mu dív za-

kazovala mluviti. Nechtic dávati podnt k nja-
kému vášnivému výstupu, zaala si stžovat
na nevolnost a prisila sestru, aby odpustila,

pjde-li si divé lehnout.

»Jdi, drahoušku, tuze jsi se dnes namá-
hala," nutil ji Roubal laskav. »My si s Bla-

ženou ješt posedíme a popovídáme. Beztoho
jí tak krátce užijeme, chce nám zitra odjet.*

•Však já zas brzy pijedu,- ekla Blažena
rozmarn. «U vás je veseleji než u nás ve

ville.c

Políbila sestru, která se nechala také Rou-
balem políbit. Jaroslava chvatn vycházela.

Bylo jí opravdu úzko a obávala se, aby ne-

klesla. .Sotva zavela za sebou dvée, zachy-

tila se stny a zvolna dovlékla se k lenošce.

Posadila se tžce a pivevši oi, zhluboka si

oddechla. Z druhého pokoje zazníval už zase

veselý smích Blaženin. Okamžik se emusi
smáli a te zalétl k jejímu sluchu hlas Rou-
balv, který jí byl tolik protivný. Nerozumla
hned, ponvadž nesledovala slov. Až její jméno,
které Roubal pronesl, probudilo ji ze ztrnu-

losti.

»Což se nemáte rádi?,« slyšela tázat se

Blaženu.
•Máme, velice se máme rádi, aspo já svou

ženu zbožuji,* ujišoval Roubal hlun. ».Ale

ona není ženou, která by dovedla city mužovy

tak optovat, jak si toho peje. Ona je nžná
kvtina, která by se výborn hodila ke snivému
básníku, jenž se na svt dívá nadpozemskýma
oima. Bohužel, já básníkem nejsem a dívám
se na svt mnohem stízlivji. Viš-li pak, že

mám ženu v podezení, že odešla proto, po-

nvadž jsem prohodil nkolik veselejších

vtip.*

»To se snad mýlíš,* namítala Blažena.

• Nevím, ale pochybuji. To je nco, co m
dost trápí. Ona se dívá na lásku jako na nco
nebeského, vzpírá se každému dvrnjšímu
pivinutí se k muži, nu, nebudu t pivá-
dt do rozpak podrobnostmi, zkrátka, Jaroslava

zapomíná, že má jako vdaná jisté povinnosti,

jimž se vj^hýbat není ani rozumno, ani možno.
Nemám pravdu?*

•Ty peháníš,* smála se Blažena. »Každé
dve je ostýchavé."

»Ale ona už není dvetem. V mi, mno-
hokrát mi už napadlo, že bychom my dva se

byli k sob mnohem lépe hodili. Obdivuji

tvoji svžest, tvoji radost ze života, tvé zvláštní

kouzlo, které z tebe vane. .Ach, ano, velíce

jsem chybil, že jsem se o tebe neucházel.«
• Dost takových eí,« okikovala ho Blažena,

ale nikoliv rozhorlen. V jejím hlase chvla
se radost a marnivé potšení. »Nezapomínej,
že jsem sestra Slavína,*

• Práv proto ti to tak upímn povídám,*
ekl nenucené. »Myslíš, že to nemyslím vážn ?«

»Pro mluvíš o tom te, když už se nedá
nic zmnit?*

>.'\rci, je pozd. Ale nemohu si pomoci,
stále mi to napadá. Jak bychom bývalí spolu

veselí, jak bychom bylí užili života a jeho

radostí. Jaroslava chodí stále smutná, bez

živosti a rozjaeni, a to mi kalí moji spoko-

jenost.* (Pokraováni.)

m
RŽEN.A ZÁTKOVÁ:

Veer na Vltav.

Vltavo, ty eko vábná, zasmušilá,

po tvých šumných vlnách lo má pluje ilá,

jako okídlená tiše k pedu spje,

skivánk sbor v pozdrav vstíc jí hlasn pje.

Kišálové perly vyhouply se vesly,

zahoely v šeru, jiskrami se vznesly —
zase pozela je pehluboká tn,
ve Vltavy tmavém dohoely ln.

A jak eila se šírá vody vlna,

duše moje byla písní všecka plna.

V ty však vpadly náhle dumn nyvé tony,

smutn zádumivé naše veské zvony.

Rostou, vznášejí se nad tmavé až hory,

andl jak strážných nadpozemské sbory

posléz zanikají ve hvzdnaté výši —
nyní je už Bh jen ve svém nebi slyší.
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KAREL KLOSTERMANN:

Mlhy na Blatech.
Komán.

(PokraovánL)

u stará se zas jeho

ujímala a, že mu kiv-

díme, nám vytýkala, a

zvlášt mn, že se té

darebné, nectné osoby
zastávám a svou vla-

stní krev zapírám. A
Josef na to: •Vy nejste

otec, jako že Jakub
není bratr! Ani hodinu

nebudu pod vaší stechou ! Ješt dnes odejdu,

za tou ženskou se pustím a etníkem ji dám
sebrat. Však uslyšíte !« — Tak si jdi, povídám,

a víckrát se mi tu neukazuj! — A zas on:

>Nepotebuju vás, abyste vdl ! Mám v Praze

nevstu s ticeti tisíci !« — »Tak vidíš, tak

vidíš !« jeela stará; »má nevstu s ticeti ti-

síci a na takovou onuci se bude všet? !« —
A Josef: >Ožením se, ale naped tuhle ztrestám.

Nemáte mi co porouet, jsem zletilý, ale mj
podíl mi musíte vyplatit. Budete-li se vzpírat,

zažaluju vás a uvidíte, jak pochodíte. Práva

mám v malíku a vy jste hloupý sedlák!

Tolik vám, a s Jakubem nemám co mluvit!*

— Jakub se na nho vrhl, byl by ho snad

zabil, ale tomuhle jsem zabránil. Na to stará

k Josefovi : »Ml, dít, a jdi ! Tady by t ke

všemu ješt zabili. Neboj se, bez penz ne-

budeš. Co ti patí, dostaneš, dostat musíš,

o to se postarám já! Však jsem vás povždy
mla na pamti, mé dti, a pro vás jsem si

od tjst utrhávala. Te se chystají rozdlit

Blata, aby mi vzali, co jsem za husy tržívala,

a do výminku m chtjí strit. Te vidíš, synu,

jak se mnou nakládají. Však uhlídáš, Jakube,

jak se ti povede a jak t Pánbh potrestá za

to, že se s tátou proti matce puntuješ!* —
.A tch a podobných eí celou spoustu vy-

chrlila, a pro Josefa že má ješt penz a že

mu je dá, aby si pomohl ke svému právu.

Na to zase Jakub, že tohle nestrpí, že radji

odejde, za eledína že pjde nkam daleko

do svta, abych prý si statek odevzdal komu
budu chtít, on že ho nepevezme a k nám
že se do smrti hlásit nebude, jen podíl svj
že si bude vymáhat, aby, až se mu uvidí, se

mohl vysthovat do Ameriky. Taky se hned
sebral a odešel, krásn jsem ho prosil, aby

mi tenhle zármutek nedlal a doma zstal.

Kam se uchýlil, nevím, ale, jako že má tvrdou

palici, jsem jist, že svou provede a k nám
se nevrátí. »Af si jde,< kiela stará, »nechci

ho víc vidt! a vaz srazí, je mi to jedno,

když je takový!" — Jen vystril paty, už

stará, kde je vzala tu je vzala, dala Josefovi

stovku a celý balík bankovek nad to, a aby

šel s Pánembohem spravit si svoje vci a své

právo si hledat, naež Josef si složil své vci
do kufíku a odešel, ani s Bohem mi nedal

;

kufík že za ním pošle do Prahy, slíbila mu
máma.i
Krušný dopovdl. Zalomil rukama, oi se

mu zalily slzami, zraky utkvly chvíli na rtech

Potužákových, pak se sklonily k zemi.

Potužák neodpovídal. Co slyšel, zdálo se

mu býti tak hrozným a zároveií nemožným,
že nestail to urovnati ve svých myšlenkách.

»Tohle že je všechno pravda, cos mi tu vy-

pravoval, Jakube?* vydrala se mu posléze e.
»Bohu bu žalováno! — všecko je pravda,

jen že jsem všecko ani neekl, tolik bylo té

hanby! A te pora, Jakube, pro Boha t
prosím, slituj se a neopouštj m. Jsi jediný

lovk, který mi zbývá na svt . . .«

»A co ti mám poradit? Od samého zaátku
jsem se bál, že dti se ti špatn vyvedou

;

pustil jsi otže z rukou, nemáš moci nad nimi

ani nad ženou. Nezbývá než to snášet, dokud
mžeš. Plakal bych nad tebou, ale zmnit
toho nelze."

"Snášet, dokud mohu! — alejá už nemohu,
Jouzo ! Dom se víc nevrátím. A si tam ho-

spodaí kdokoli. Vydám se zítra za Jakubem,

snad Pánbh dá, že se doptám, kam odešel.

S ním se porovnám snad peci. Tady to pra-

skne všecko ; musí dojít do tch konc za

krátkou dobu. Potom odejdeme spolu do Ame-
riky. Ostatní a jdou teba žebrat, nezasloužili

si nic jiného."

Odmlel se, Potužák také nemluvil. Ski-

vánci pli, rozoraná, otevená zem dýchala

vní svou. Zakrákoralo hejno vran, spustivších

se na role poblíže obou muž.
^.Tedy odejít jste odhodláni, ty a Jakub,«

vece temným hlasem po drahné chvíli Potu-

žák, .opustit statek po otcích zddny. .Srdce

ti pukne, Jakube ; starý strom se nepesazuje.*

»Co mi zbývá jiného? Statek jsem vlastn

už opustil, když jsem neuposlechl svých ro-

di a proti jejich vli se oženil. Pedpovídali

mi to, pravdu mli. Tenkrát jsem podkopal

základy: v pravd dlouho dost se to nezí-

tilo ... A já zpozdilý lovk, vidíš, poád
jsem ješt doufal, že to pjde, že všecko zase

pijde do poádku, až nastoupí syn ... a ten-

krát, když jsi mi ekl, že bys mu dal svou

dceru, byl jsem pesvden, že statek se ro-

din zachová a bylo mi tak blaze, že ani vy-
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povdt nemohu. Te je po všem ; kdo ví,

kde chodí budoucí Krušnej . . .«

Zase se odmlel; snad doutnala ješt v jeho
zoufající duši jiskika nadje, že jeho pítel

nevezme zpt daného slova v píin pípo-
vdi, že dá jeho Jakubovi svou dceru, že snad
i promluví k nmu slovíko útchy, pidá se

k nmu, aby vyhledali spolen Jakuba, do-

mluvili mu, aby vci nehnal do krajnosti, ne-

odcházel na dobro, nýbrž do statku se vrátil;

že snad Potužák mu bude radou, jakým zpij-

sobem by bylo lze odevzdati pokud možno
rychle statek Jakubovi, vybyti ostatní dtí a

vstoupiti do výminku : snad že by do konce
Potužák se mu nabídl, že by projednání tchto

• vcí sám vzal do ruky. Ml-li tuto nadji,
zklamala ho, nebo Potužák odpovdl:

>Je mí t líto, Jakube. Máš pravdu, nezbývá
ti nic jiného než odejíti s tvým nejstarším

synem. Vydržíš-li to, budeš mít aspo pokoj

;

takhle bys ho neml do své smrti. Snad, od-

pus mí, že ti to tak eknu bez obalu, by t
jednou ke všemu ješt utloukli. Ty nad dtmi
a ženou nemáš moci, nemžeš se s nimi do-

mluviti ani vyjednávati, tvj syn Jakub je

pes míru prchlý, kdo poví, co by provedl,

a rozumného lovka, jenž by se chtl soudit

a hrdlovat s tvou nerozumnou a umínnou
ženou, solva bys našel, nejmén potom, co se

dnes u vás udalo. Nezbývá než nechat je

;

co si nadrobili, a si sndí.

«

Krušnej svsil hlavu.

»Mj Bože,< pravil, »pravda, pravda: a si

sndí, co si nadrobili, a já taky sníst musim,
co zas já jsem si nadrobil. Ale co si ponu,
Jouzo? Vrátit se tam nechci, nemohu. Bojím
se jich, stydím se. Do své smrti se neukážu
ani v Pašicích ani v Plástovicích . . .<

>Nu, nikdy že se tam neukážeš, neíkej,

nebylo by to moudré. Ze se tam te nechceš
ukázat, tomu rozumím, na tvém míst bych
te taky do Pašic nechodil.*

Krušnej potásl hlavou.
> Kdybych se nebál urazit Boha, ukázal bych

se tam jen, abych vzal oprátku a u nás na
statku nkde na vodru nebo na pd bych se

obsil. Ale pora, pro Boha t prosím, Jouzo,

co mám uinit, abych nemusel žebrat . . .«

»Nu, doufám, že Krušnej nepjde žebrat.

Mám radu pro tebe, je smutná, ale marn
pemýšlím, nevím ti jiné. Provedeš-li, co ti

eknu, snad uvidí tvá žena a tvé dtí, co jsou
bez tebe, a polezou ke kíži. Dnes je statek

ješt tvj, nikdo na nj nemá práva. Na tvém
míst bych si došel do Budjovic, dal bych
si jej odhadnout

; pak bych si vypjil ve
spoiteln nebo v záložn penz, mnoho-lí
bych jich poteboval pro sebe a na Jakubv
podíl; rozumí se, že bych tyto peníze dal

vtlit na statek, a pak bych ho odevzdal skrze

notáe žen a dtem, a si pak na nm ho-

spodaí, jak se jim uvidí a jak budou umt.«
>Arci, arci, máš pravdu. Takhle se to pro-

vede: a já s Jakubem, my se vysthujeme do
Ameriky. Snad Bh dá, že se tam uchytíme,

když nepíbudeme s prázdnýma rukama. Ale

Jouzo, oni se tu neudrží, to je marné ! Co si

ponou bez nás dvou? Na tohle jejich hospo-
dáství bych se chtl podívat. Za dva roky
jsou hotovi ; budou nuceni prodat nebo v-
itelé jim prodají. Tak nebo onak: statek pe-
jde do cizích rukou.

<

• Nu, co tob na tom sejde? Ty s Jakubem,
vy budete v Americe. Zasloužený trest je

stihne.*

>Máš pravdu, zasloužený trest je stihne!

Na sebe a naíkají ! Darebák, tenhle Josef! —
Tolik penz mu posílám do Prahy, rok za

rokem! Krev nám všem pije a s takovou žen-

skou se spustil, probil, promarnil, co jsme si

od úst utrhli ! Nebo, to a mi nemluví, že tu

ženskou nezná, že to dít není jeho. Kdyby
nemla práva na nho, nebyla by se odvážila

pijít. To je peci na dlani a jen hloupý roz-

um mé staré mu mže uvit! To je všecko
pravda, a já se ho zapu, jako on se zapel
svého dítte. Ani vidt už ho nechci. Ale

statek se dostane do cizích rukou, Jouzo

!

Jak by ti bylo, Jouzo, kdyby tvj statek se

dostal cizím ? . . . Není horšího pomyšlení,

duši to drásá, srdce z tla to rve . . . Což
na to zapomenu, krásn budu v Americe? . .«

A starý lovk zalomil mozolnýma rukama,
celé jeho mohutné, trochu shrbené tlo sebou
škubalo od keovitého pláe.

Och, Potužák chápal tento bol, i jeho srdce

se bolestn sevelo.
• Brachu," pravil dušeným, temným hlasem,

»ekrs A. potom B a C; nezbývá ti te než

dokonit abecedu až do Z, smutnou abecedu,

pravda! Nedá-li ti srdce odejíti, vrátíš-li se

dom, všecko zapone znovu a zítra, pozejtí

bude jako dnes. Nerozumná žena nezmoudí,
nevychované, nevytrestané dti, které pestaly

ctít svého otce, se nezmní, leda snad, až by
prošly školou bídy a utrpení. Bh chra,
abych t plísnil a káral za to, cos v minu-
losti zanedbal — toho zmnit už nelze. Radu
jsem ti dal. Uvažuj o ní a jednej pak, jak

uznáš.

«

»Arci, arci, Jouzo, zmnit se nic nedá. D-
kují ti za dobré slovo. Jsi moudrý a byls mi
dobrým pítelem po celý život. Budeš mí chy-

bt; ani nevím, jak obstojím odlouen od tebe.

Snad se Bh smiluje a zkrátí mj zahozený
život. Pjdu te za Jakubem. Nevím, kam
odešel, ale možná, že to zvím v Municích
u Luhan. Karel Luhanovic je jeho kamarád.
A te ješt jednu prosbu mám k tob, Jouzo.

Jsem bez penz, sotva desítku mám pi sob;

eso
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bylo to všecko, co bylo doma na hotových.

Zapj mi ákou stovku, abych mel z eho
žít, než si obstarám peníze ze záložny. Pi-

nesu ti je pak a rozlouím se s tebou.

«

»0 to není. S radostí ti vypomohu, brachu
;

taky mi nemusíš vracet peníze, vložím si je

do knih a pihlásím se o n, pro pípad, že

by statek se dostal do prodeje. Úrok nežá-

dám. Jen kousek ješt zaorám a pojedu dom,
beztak se už pipozdívá. Pjdeš se mnou.
Pozval bych t, abys zstal u nás pes noc,

ale ty pospícháš za Jakubem, tak dlej, jak

chceš a rozumíš.*
• Dkuju ti za všecko, Jouzo ! Bh ti zapla

a požehnej a dej ti, abys se dokal více ra-

dostí na svých dtech než já jsem jich užil.< —
Ubírali se mlky ku Plástovícm. Potužák

držel oprat svého spežení, Krušnej všecek

shrben, zraky maje sklopené k zemí, kráel
podle nho. Mkká je pda na žírných po-

blatských lánech, hlína dusí zvuk koních

krok, toliko koleka hrkala, vrzala, železné

sponky na nákolesníku chvílemi inely. Když
došli císaské silnice, otevela se ped nima
hladina Voleška rybníka, ohromná modrá roz-

litina, odrážející blankytnou klenbu nebes.

Široké pásmo zeleného rákosí, z nhož vybí-

haly pruhy daleko do hladiny, vroubilo celý

západní beh vodní pánve, jejíž povrch veerní
vtík lehounce echral. Stáda rzných divo-

kých kachen, skupiny lysek, potroušené párky

rohá plovaly, prohánly, potáply se po
hladin, šikmé paprsky k západním horám se

sklánjícího slunce pohrávaly si na pestrém

jich peí, odrážely se od nho, a peí se le-

sklo, jako by zlatem bylo protkáno, drahokamy
posázeno, a v hejnech poletující nad vodami
bílí rackové mihotali si vzduchem jako stíbrné

stely. Zcela na blízku, ponkud v levo, za

hndými, prázdnými lány, rozkládaly se Plá-

stovice, za rybníkem pak, pímo proti nim,

Rašíce vystupovaly, jako by z vod vyrstaly.

Bílé zdi, ervené stechy, zelené sady, vše
svtlem zaplaveno, roztokem zlata polito.

Ped nedávném nov kryté stechy stodoly

a obydlí Krušných zrovna hoely. Utkvly na
nich zraky ubohého starocha, za zraky zkor-

moucená jeho duše zaletla, pomeškala v dom,
ve stájích, ve stodole. Ve stájích, ve stodole

hojnost božího požehnání. Dobe se rok vy-

dail, nad oekávání dobe, vzhledem k lijá-

km, spustivším se ped samými žnmi : všeho
obilíka nadbytek, dobytek se rozmnožil, hí-
bata pkn vyrstala, hru jim mohutnla,
lesklé boky se nalévaly ... ale pod rodnou
stechou vládly nerozum, svár a lež . . .

• Podívej se, Jouzo, « zaúpl ješt jednou,

»tam to leží všecko, tam za širokou vodou.
Pradd se tam narodil a umel i dd i otec . .

.

jen já už tam neumu ani moje dti ....

Cizím všecko pipadne, cizímu budou íkat
Krušnej ... z mých dtí žádný už se tak ne-
bude jmenovat . . . pro náš rod do hanby za-

padne, v hanb se utopí tohle jméno . . . «

Tvrdá byla císaská silnice, zadupaly, pehlu-
šily tu e tžké podkovy koií . . .

Když spežení odboilo od silnice zase na
mkkou pdu vesnické polní cesty, sluncejiž

nesvítilo na Pašické stechy a zdi ; modravé
stíny se na n pevalily, kmitavý šedý sou-

mrak z poátku lehounkým ale záhy houst-

noucím závojem je zahalil. —
»Povee s námi, Jakube,* zval Potužák

Krušného, když tento za padajícího veera
k odchodu z Plástovic se ml. Krušný po n-
jakém zdráhání zstal, a na tváích všech,

domácích i za návštvou pišlých, zcela zejm
ítal, že kde kdo už vdl, co se v poledne
u nho bylo udalo. Zpráva o tom zajisté za-

letla do Plástovic, ješt než on se setkal

s Potužákem, a Potužáková o všem zvdla,
sotva od ní odešel vyhledat jejího muže. V-
dli, avšak nikdo se netázal, nikdo ni jediným
slovem neuinil narážky, jen oi mluvily a

úžas, jenž se zrcadlil na obliejích, nenechal

se ani potlait ani zatajit.

Když Krušnej po veei povstal od stolu,

jeho bázlivé, slzami zanícené oi utkvly na
Apolen, která pisluhovala.

•Mj se dobe, dve,* pravil, »snad t vidím

naposledy. Jsem starý lovk a tys mladá.

Starý lovk odejde — kdo ví kam ho zanese

osud na sklonku jeho života a ty ho zapo-

meneš . . . Ale Pánbh dá, že jeho požehnání
zstane pi tob a že t uchrání ped nešt-
stím . . Mám osm dtí, vle Boží nad nimi! .

.

Snad jen jednomu z nich budu žehnat ped
svou smrtí. Ty, dít, nevíš, jak tžko leží na
srdci, že sedm jich zstane ve svt bez otcov

ského požehnání. Doufal jsem, že ti jinak po
žehnám . . . jako bys vlastní byla, moje zlatá .

Jasn mi svítila nadje, teple hála . . . Zapadla
zklamala . . . nikoli tvou vinou, dít! . .

Proto ti žehnám pece a tvému otci, tvé matce

tvému bratrovi, všem, kteí jsou ti blízcí a

milí, nyní i budoucn. Bh t opatruj a ode
všeho zlého ostíhej ! . . . Jen jednoho neza-

pomínej a dobe ti bude ! Cti otce svého a

matku svou, abys dlouho byla živa a dobe
se ti vedlo na zemi . . .<

Slzy mu vytryskly z oi, snad ulehily stí-

snnému srdci. Apolena byla neobyejn do-

jata, sklonila se nad jeho ruku a tvrdou, mo-
zolnou ruku políbila. Té chvíle ze všech, co

jich tu bylo, ani jednomu nepišla myšlenka,

že tento starý lovk propadl veejné potup,
nebylo oka, jež by se nebylo slzami zalilo . . .

Jediný Vojta, jenž stál poblíže, chystaje se

práv také k odchodu, nezaslzel. Stál tu a na-

slouchal s vyteštnýma oima, jako by slyšel
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nco dosud neslýchaného, emu hned nemohl
porozumti. Krušnej už domluvil, ale Vojta
stál poád na svém míst ; každý sval jeho

oblieje byl napjat, zjev lovka, jenž slyšel

a nenaslyšel se. Pojednou sebou škubl, jako
by picházel k vdomi a byl dvma skoky ze
dveí . . .

Když Krušnej odešel, rozlouiv se s Potu-
žákem a jeho ženou, všickni posedli, postáli

hodnou chvíli bez jediného slova. Teprve po-

zdji jazyky se rozvázaly. Politovali jej upímn,
naíkali, plakali nad jeho osudem, ale pes to

jej viny nezbavovali. Neml dávat zvli žen

;

ženu kdyby byl držel na uzd, i dti by se

mu nebyly zvrhly. Sešlo se tu nkolik sou-
sedek, i podruhyn tu byly, a práv tyto ženské
soudily nejpísnji, tak že posléze Potužákovi
se uvidlo, ujmouti se ho a promluvit na jeho
obranu.

•Ml trestat a netrestal,* pravil, .ale i kdyby
byl trestal, nebyl by zvítzil. Uminutou, tvrdo
hlavou hloupost ženskou nikdo nepemže.
Chyba jeho byla, že neuposlechl rodi. Za
tu ho trest nemohl minouti. Ale necht už ho,

netlucte už do nho. Trest je strašný ; odchází
ze statku s vdomím, že jeho dti se na nm
neudrží. Jako plevy na vtru se rozprášejí.

A to ke všemu v dob, kde spolená Blata
se rozdlí a tím statku na cen pibude. A on
byl, který toto rozdleni umyslil a nejvíce a
první ze všech se o n zasazoval. Jeho žena
se bude vzpírat, ale vc je v proudu, její od-
por se ukáže marným : rozdlení se provede
a jí nezbude než se podrobit vlí obce, krásn
se vc protáhne. Bude to památka po ubohém
Jakubu Krušném . . .< —

• Mamiko, eknte mi, prosím vás,« pravila,

než šla ulehnout, Apolena, »iak to kmotr my-
slel, když ekl, že doufal mi jinak žehnati . . .

asi jako bych jeho vlastní byla Divn se tohle

poslouchalo . . .«

»Nu, dít, nic divného! Umluvili s tátou,

že by ses hodila mladému za ženu.«
Apolena vyteštila oi.
»Jak že, mámo? Kubovi Krušnejch?«
Nu arci, jinému ne, a hned to taky ne-

mlo být ; až pozdji, až by starý byl šel na
výminek. Je to pkné místo a Kuba je po-
ádný lovk, nic zlého se o nm neproslýchá.
S druhými by se bylo všecko vypoádalo,
žádný by ti byl nezstal v dom, i stái by
se byli musili vysthovat

«

>A tohle tatínek chtl ?«

>A pro by nechtl? Dobré by to bylo a

škoda je, že se to takhle rozbilo . . .<

».A já vám zas povídám, maminko,- odpo-
vdla s naprostou rozhodností dívka. »že já
Kubu Krušných za nic na svt bych si byla
nevzala. Radš bych se byla šla utopit.*

Všecka se tásla pi tchto slovech, líce její

hoely, z oí šlehal vzdor. Matce neušlo její

rozechvní, podívala se jí byste do oí. Dívka
se zalekla tohoto pátravého pohledu, sklopila

bezdky oi.
»Jak to mluvíš?* tázala se matka. >Líbí se

ti snad jiný, že se takhle bouíš? Povz!*
Sebrala všecken svj um, všecken svj

ženský dvtip, aby pemohla svoje rozilení.

>Jak se to ptáte, maminko?* odtušila; »kdo
by se mi líbil? . . . však m máte na oích
a víte! ... Proti vaší vli si nikoho nevezmu,
ale nutit se nenechám, abych . . . abych . . .

si brala, koho bych nechtla ... ale já vím,

že m nutit nebudete.*

Propukla v plá, vrhla se matce na prsa.

>Ty bláhová! ty hloupá!* jala se tato ji

konejšiti. »Upokoj se! pesta plakat! . . .

kdyby táta vešel ... a vejde co nevidt . . .

co by si pom\slil Jdi spát . . .*

•A vym nebudete nutit, vite? do nikoho,

vite? . . .«

•Taková nemoudrá holka! Kdo to jakživ

vidl? Kdo pak by t nutil? . . .<

»Dobe, maminko! Dej vám Pánbh dobrou
noc!«

Odkvapila, avšak jakýs tajný nepokoj, jenž
se vkradl do matina srdce, nevzala s sebou.

Potužáková si umínila, že prozatím svému
muži neekne nieho o práv se udavším vý-

jeve, ale že si dá dobrý pozor na dceru a její

konání. Že by za vším tím vzel Vojta, ne-

pipadlo jí na mysl.

XV.

Ubhlo léto, podzim nastoupil svou vládu.

Bílé mlhy a šedé mraky valily se pes širá

Kubatovská Blata, honily se po nich syré
vtry, duly píšernou hudbu svou, rvaly suché
listí požloutlych korun topol a osyk, stojících

podél kivolakého toku Soudného potoka a na
hrázích a okrajích rybník, provádly bujnou
svou hru v ševelícím rákosí, v sítí a v krátce

pokoseném stýlí, jehož hndé, hnijící trsy

tvoila rozložitá, neúhlcdná, smutná strništ,

kvílely o závod s pozstalými zástupy ejek,
vzpíraly se vysoko vzduchem kroužícím hej-

nm divokých hus, jež mávajíce mocnýma
kídloma, šumn a vítzn jim odolávaly.

Když pak vtry se utišily, když pi-ehnaly se

mraky, plískanice a dešt ustaly a obloha se

vyjasnila, nasypalo se s každým jitrem stí-

bité jíní na široširé nížiny Blatské, usadilo se

na všech travinách, na všech lístekách, odí-

vajíc je pyšným, kmitavým leskem. Vstávající

slunce, zahalené v lehounké závoje všech ba-

rev a odstín, vypilo záhy nžný, nádherný
pel, lesknoucí se na všech bylinkách, vysílalo

své zlaté paprsky, aby si pohrály, pozadová-
dly na šedých hladinách rybník, na mrtvých
tních, nehybn dímajících, které je nepohl-
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covaly, ba vracely je obloze, pidavše jim no-

véiio lesku.

V tomto období nejen kon, ovce a vepi

se pásli na Blatech, ale vedle tchto i velká

stáda skotu, jenž, když slunce zašlo za hory,

když ^erý soumrak tiše padal na zem a na

všechny pedmty, do svých stáj se vracel,

dlouhým tahem, klidn, beze spchu, krok za

krokem, jedva slyšným po mkké pd pažitu

i cest, zstavuje ve vzduchu zápach svých vý-

par, zápach to tém lahodný, který se dlouho

neztrácel a vítzn držel vrch nad zápachem
bahen a tlících, trouchlivjících rostlin . . .

Kteréhos nedlního odpoledne koncem íjna

starousedlíci z Plástovic a z Pašic se umluvili

na spolené výprav do Zbudova ; sejdou se

tam se sousedy z Mýdlovar, z Novosedla, ze

Selc a ze Lhoty Prášlivé a porokuji v píin
rozdlení Blat. Domluvili se pedem už mezi

sebou, byli v celku svorní, jen v nepatrných

podrobnostech podízeného rázu rozcházely

se ješt tu a tam názory. Vdlo se, že jediná

Krušná z Pašic nesouhlasí zásadn s dlením ;

avšak její odpor nepadal na váhu, proto že

Krušný, jenž se svým synem Jakubem na ten

as se zdržoval v Budjovicích, zaslal na obec

písemné vyjádeni, že s dlením je srozumn.
a zárove prohlásil, že svj statek ješt dtem
nepostoupil a že ho také nepostoupí, dokud
rozdlení nebude provedeno.

Bylo ustanoveno, že hromada se bude od-

bývati na statku Kubatovic, kde byla nejvtší

sednice. Nanesli a rozestavili nkolik dlouhých

stol, židle a lavice opatili, ovšem taky n-
kolik vder piva — bez piva není rokování.

Když Potužák se ml k odchodu, pistoupil

k nmu Václav a požádal jej o dovolení, do-

jíti si také do Zbudova a poslouchat, jak se

sedláci budou radit.

»Nu ovšem, jen poj,« odpovdl otec, »je

v poádku, co chceš. Uslyšíš, jak se obec radí,

a seznáš, jak ti bude mluvit, až sám sedlákem

budeš. Do sednice arci nevejdeš, u dveí se

budeš držet, jak sluší mladému lovku.*
>V^ojta by šel se mnou,« pravil Václav

;

»smí tam taky?*
•Pro by nesml? Zrovna jako ty .^ Já se jen

divím, jak ten chlapec se zmnil lovk ho

ani nepoznává. Kde že bych si byl pomyslil,

že by kdy chtl slyšet, o em obec se radí.

Nu, dobe tak a rád jsem tomu. Kdo se dává

na poslouchání rozumných eí, nevyhledává

marností. Chvála Bohu! hodný je ten chlapec I

Však mu nezabudu, jak se lopotil pi rozvá-

žení bahna z rybníku; vru, za ti dlal, za

ti udlal. Neíkej mu nic, víš, ale o sv. On-

deji mu to uznám.*

Neíkej mu nic! — snadno se to porouí,

ale jak že by byl Václav uposlechl. Chvála,

již otec piznal Vojtovi, potšila nesmírn do-

bráckého hocha. Sotva otec vyšel ze statku,

už byl v konírn, kde Vojta poklízel.

• Vojto, oblec se, pospš! Pjdem spolu do

Zbudova. Táta t má rád, chválil t — uzná
ti tvou práci, uvidíš ... a, když jsem mu ekl,

že bys taky šel poslouchat, jak se sedláci

budou radit, ml z toho radost. ."Xpolena pjde
s námi, maminka ji dovolila — tak nám bude

veselo cestou.*

Vojta se usmál — och, zcela jinak než do

nedávná ml ve zvyku se usmívat.

>Víš, Vašku.* pravil, »však jsem ti ekl,

pro tam chci dojít. Sedláci se rozpovídají a

já uslyším, kde a jak je co tlaí. Až se pak

naplní as, dopomohu jim k právu. Blata jim

uhájil Kubáta, a mn se libí, že ho nezapo-

mnli. Pijde as, kdy taky o mn se bude

povídat. Vzal jsem si to do hlavy a provedu

to. Víš : všecko k vli Apolen. Pro ni a

k vli ní to vykonám a, když pro ni. tak pro

tebe a pro vás všecky. Však uhlídáš, až se

vrátím z vojny.*

Václav ni v nejmenším nepochyboval, že

Vojta »to provede*, a ni ak mu nebylo jasno,

co by to vlastn mohlo býti. Tanulo mu na

mysli pouze cosi neuritého o panských lesích

a rybnících, na nž prý sedláci mají právo.

Jako Kubáta jim obhájil právo na Blata, tak

Vojta sedlákm dobude práva na lesy a na

rybníky Byl by se rád vyptal zevrubn otce,

co soudí o tchto právech a nárocích, ale

Vojta mu to zapovdl, uvádje mu, že by

takovým peptáváním mohl všecko pokazit.

Pes to kdysi jako by man se tázal otce, je-li

pravda, že lesy díve patily sedlákm, a mli-li

tito právo lovit ryby v rybnících nebo patil-li

jim nkterý z tchto. A otec mu odpovdl,
že, pokud se týe rybník, sedláci díve se

dlili s panstvím o lov v nkterých z nich.

ale že práv tchto bu se vzdali anebo je

promleli ; co pak se tkne les, tžko prý

mluvit o njakých právech; jisto je, že dnes

mnoho pozemk patí knížeii, které díve bý-

valy majetkem obcí, ale do tch konc došlo

proto, že sedláci se zdráhali je pijati do svého

katastru, aby z nich nemusili platit dan

;

panství pak prohlásilo, že dan platit bude.

a tak se stalo, že takové pozemky pešly do

jeho vlastnictví. Byly to ponejvíce pusta dráha,

suchopary, pastviny, tém žádného užitku

neskytající ; ale panská správa je zalesnila a

tží nyní z nich více nežli z nejlepších pol-

ností. To že jsou ostatn staré vci. jimiž nelze

více hýbati. (Pokraování.)
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FK. Z.-\VREL:

Vo lži a kupení,
do zvle knží,
obrodný, svží,
záící plameni
šlehl jsi s výše,

roztíštirs okovy,
údsný, nachový
masku zžeh's pýše,

tmá a blud stoletý,

nejtžší, prokletý,

neplodný, bczkvtý
odhalirs tiše!

Hus.

Nad propast vynlý,
pro tžké hlízy,

pro neduh cizí,

vky jímž choely,
ze svého nitra

lék podaFs neznámý,
úkojné balsamy
a zážeh jitra,

musil jsi léiti

pro pravdu, pro žití -

odpov daly ti

žezlo a mitra

!

Nesklály tebe, výš,

nad popel svátý,

pes vky, ztráty,

procitáš, vítzíš . . .

do nekonena,
rodu jsi zástavou,

planeš mu nad hlavou
jak dráha mléná,
strháván vichicí,

kdo blíž tvé hranici

zí: Zášf je mizící,

pravda pak vná!

'•'
l-i'-:.-'-''''^'

:lfc; . -V .
vl.. EU

rcuiLLDTon

^l

ELIZA ORZESZKOWA.

jolská obec literární a s ni celá veejnost polská

oslavuje práv významné jubileum spisovatelské.

Eliza Orzeízkowa, jedna z nejzáivjších hvzd na

nebi polského písemnictví, dovršuje letos tyicátý
rok své innosti literární. Roku 18(;6 vyšla tiskem

její spisovatelská prvotina (»Obrázek z hladových

let<). Dnes, po tyiceti letech, tvoí díla její malou

knihovnu — na šedesát svazk jejich dl poítá

polský kritik T. S. Grabowski. »Její knihy« —
píše týž — »kolují v polské spolenosti jako dobi
duchové, kteí pinášejí svtlo a krásu, teplo a víru,

silu a osvžení — jsou mezi tisícerými zástupy

jako tiší andlé, zpívajíce jim píse nadšení, pod-

pírajíce je v boji a

uirpení, stírajíce slzy,

vypleujíce býlí

stranujice

od-

kameni a

Eliza Orzeszkowa.

trní s cesty, ukazujíce

na vzcházející jitenku

lepšího ducha budou-

cnosti*.

Z úasti, jakou pol-

ská žurnalistika a a-
sopisectvo polské pro-

vází tyto oslavné dny,

nejlépe zjevno, im
dnes Orzeszkowa pol-

skému národu jest.

A literárního jubilea

jejiho vzpomínáno bu-

de i daleko za hrani-

cemi její vlasti, všude

tam, kam spisy její pronikly, tedy bezmála v celé

Evrop.
My Cechové pipojujeme se k této oslav tím

radostnji, že Orzeszkowa, jak známo, upímn lne

k našemu národu. Malý doklad k tomu. Roku 1881

navštívila Orzeszkowa Prahu, aby » pohlédnouti

mohla tváí v tvá národu, o nmž tolik pemýšlela

a k nmuž již ode dávna chovala živou sympathii.*

A vrátivši se do svého domova, napsala: »Z ce-

sty své pivezla jsem si mnoho vzpomínek, z nichž

však vzpomínky na Prahu zaujímají místo první.

Pozdravte ode mne krásnou Prahu, nádherné Hrad-

any, malebnou Vltavu a všechny ty památníky

eské minulosti, kteréž tak hluboko vryly se

do mé mysli. Pozdravte všechen lid eský, pro

jehož osudy, boje a cnosti nelze nemiti srdené

úcty a soucitu ...» Ostatn odkazujeme laskavé

tenáe na zajímavou rtu >Dv pítelkyn eského
národa na l,itv« ve >Vzpomínkách Edvarda Je-

línka*.

Posíláme geniální spisovatelce polské do gro-

denského zátiší v ruském Polsku, kde jest stálým

domovem, projev nejživjších sympathií a upímného
obdivu a úcly. Budiž ruka její i v dalších létech

literární tvoivosti požehnána. V. Kredba.

Z ESKÉHO ŽIVOTA.

-^ Ccsk letní byty. Dostali jsme tento list:

>Pro tolik našinc nosí již nyní pravideln kaž-

dého léta peníze na eské hroud vymozolené do
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nmeckých mšc ?« — táže se pan autor lánku

»eské lázn, eská letni zátiší* v minulém ísle

»Máje«. Odpovcf je, myslím, nesmírn jednoduchá :

ponvadž majitelé onch nmeckých mšc posky-

tují mu daleko více píjemností než náš milý eský
lid.

Letní pobyt není nic vlasteneckého — je to po-

teba, a tudíž druh obchodu, a práv tak, jako

budeme prese všecka napomenuti kupovat spíše

u cizince, který nám s vlídnou tváí nabídne zboží

lepší než u krajana, který za koupi zbcži dražšího

div nám ješt nevynadá, tak budeme jezdit na ventk

cizí, kdyžt tam nalezneme, a tak dím otevencu

náru. Obracejte vc jak chcete, náš venkov je

(aspo doposud) špatný obchodník, tak asi jako

ech vbec, jirak musili bychom pece se svým

bohatým krajem být ve všem všudy mnohem dál . . .

Co do krásy pírodní Cechy arci nezadají mno-

hým krajm cizím, ba namnoze je pedí — a

[ece lákají pomrn tak málo! Ale to tím, že pro

moderního letního hosta krása pírodní není vcí
hlavni ani jedinou ; hledá pedevším jistou míru

komfortu a vlídnosti ve svém okolí. Komfort

pak mí se nemén také dle drahoty nebo láce.

Co v této piín podává náš venkov — pi

emž nemám na mysli hned lázn, ale ta zátiší,

v nichž náš prostední lovk hledí po as prázd-

nin nebo své dovolené trochu zotavení a odpo-

inku — ?

Kdo chceš v ervenci a srpnu nkam ven a ne-

chceš pi tom do njakého drahého a zídka kdy

ist a ijtuln upraveného venkovského hostince,

abys už v únoru, beznu zaal nepiíjemnou práci

a dopisoval na všecky strany. Na lázn pí tom

nepomýšlím, na ty tvoje kapsa vždycky nestaí,

zvláš, nejedeš-li sám, nýbrž s rodinou. Když pak

nastane Jaro, každou volnou nedli a svátek abys

zajíždl do zákoutí, kde se ti to neb ono nabízí,

a abys vybíral. Z tchto kížových cest naši otcové

a pednostové domácností celé kroniky mohou vy-

právti. Bda tomu, kdo se spoUhne na pouhé pí-

semné jednáni — nekorresponduje-li s lovkem
odjinud nebo díve známým. Psal jsem ku p. ko-

musi dvakrát, tikrát, že tedy byt pijímám a jen

ješt nkteré podrobnosti jsem dojednával — žádná

odpovt. Pošlu tedy po trnácti dnech závdavek —

který dojde zpt s lakonickou poznámkou »byt zadán*.

Chceš-li do krajiny nmecké, nepotebuješ ani

perem škrtnout, a uiniš-li tak, bu jist, že se ti

dostane odpovdi okamžité. A neteba se o nic

starati : seber svoje zavazadlo jen se šatstvem a

prádlem a je na zda bh — jist najdeš njaký

byteek, úpln zaízený, s kuchykou istou a

úpravnou, s postelním prádlem a lacinjší než

doma, kde vídáme rodiny sthovat se se vším

všudy, s postelemi, náadím kuchyským a bh
vi im ješt.

Letni host nežádá elegance a nádhery, istá svt-

nice s nejnutnjším, jednoduchým ale pohodlným

nábytkem a isté ložní prádlo mu staí.

|lL,

Kašpar Royi-o.

Kdyby naš-i venkované již pi stavb svých

domk poítali s eventualitou letního hosta, musila

by se jim malá pístavba s verandikou a balkón-

kem (jež by stavbám daly trochu veselejšího a pí-

jemnjšího rázu), mcublovaný pokoj a kuchy vyplatiti.

Že cesta na náš venkov namnoze je zdlouhavá,

drahá a nepíjemná, není ovšem vinou našeho ven-

kovana, leda toho, který zasedá ve sborech zákono-

dárných. Do nmeckých moských lázní dostaneš

se dnes za njakých 50 K tam i zpt (s platností

Gnedlni), jízdou jednodenní, ve vagónech tetí

tídy istých, pohodlných; a pi tom pesedneš jen

v Berlin. Na míst sestoupíš pak v hotel. Druhý

den vyhledáš byt a není pravda, že se tam musíš

krit atd. Naopak, v kurhause najdeš eské listy

a ne-li, potebuješ jen slušn o to požádat. Sotva

jsi usazen, kde se vezme tu se vezme ezník, ob-

chodník pivem, a nabízí svoje zboží. Po té ezník

pichází každý veer se piát, co na zítek a

ráno najdeme v kuchyce pipraveno objednaré

maso, práv tak jako housky a mléko, a po n-
kolika dnech pijde zase ten obchodník vymiíovat

prázdné pivní láhve nebo lahve od vody minerální

za plné . . .
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O té vlídnosti a ochot našich také by každý ze

zkušených mohl psáti brožury, a skoro v každém z osm-

nácti roník »asopisu turist* jsou upímn mínná
ale poád více nebo mén marná napomenuti na-

šemu venkovu, aby ve píin letních hosti obchod-

nji si vedl. Názor, že my Pražáci (na venkov
rádi nám pezdívají tímto slovem písmenkou po-

zmnným) neb hosté z jiných mst pijdeme se

na venkov jenom vyválet, zatím co venkované se

dou na polích, je dosti obecný, a pohlížejí proto

na letního hosta nevlídn a nepátelsky. Bohužel

že v této píin nelze poukázati na konkrétní pí-

pady a jmenovati neobchodnického vinnika. Jmeno-

vaný by mne udal, že mu kazím obchod, a by
bych mel stokrát pravdu, zaveli by mne. V N-
mecku jsou >die Berliner* nco, o em se povídá

s velikou úctou a máš dojem, že ti lidé tam v tch

letních sídlech žijí celý rok jen proto, aby mohli

v lét na nkolik nedl vídati »die Berliner*.

Jsou mnozí podnikatelé v Nmecku (i pani a vdovy),

kteí vystaví si jednoduchou, devnou villu, zaíze-

nou se vším všudy pro nkolik nájemník, malý ta-

kový hotel garni, v nmž oni sami shledávají všechno,

jejž pak po ukonené sezón zavrou a s plným

mšcem odjíždj! na zimu do Berlína nebo jiného

msta. Pi tom mli sami letní pobyt zdarma.

Služebnictvu, potebuji-Ii jakého, neplatí, na to staí

zpropitné a píplatky host.

Stžujeme-li si my mšáci do drahoty našich letních

byt, dje se to ne tak pro velký ten peníz,

ale proto, že za ten peníz neposkytuje se nic anebo

jen málo; nkdy ani za velký peníz venku nedo-

staneš nic. Nevyplatilo by se na poátku nkterému

venkovskému kupci, kdyby na letní msíce vstoupil

ve spojení s pražským uzenáem a obstarával let-

ním hostm uzeniny a lahdky? Kolikrát jsme mu-

sili sami dohromady se smlouvati a objednávati pro

sebe podobné vci, — a asto i nkterý z domá-

cích participoval s námi, místo aby sám se toho

chopil a snadno vydlal groš, jejž letní host zaplatí

rád, jen aby na chvíli byl zbaven všech starostí

!

A pak ta neúpravnost našeho venkova? Všimnte

si jenom cest a procházek v nejbližším okolí Prahy

a je vám z toho hrza!

Práv tak, jako se apeluje na vlastenectví let-

ních hostí, aby do ciziny nechodili, apeluji ješt

více na vlastenectví letních hostitel, aby nepouštli

vzácnou svoji koist cizin. Jako jsem povinen

utráceti svoje peníze doma, lak zase letní hostitel,

obchodník, je povinen vycházeti mi ve všem vlídn

vstíc.

Je pravda, pomry trochu se lepší. Je na ven-

kov mnoho ochotných a nezištných prostedník,
— jsou to najm eští uitelé, kteí byste roz-

poznali užitek a význam letních hostí, pak eští

intelligenti, tu léka, tam lékárník nebo jiní, —
kteí sami nabízejí své dobré služby, odpovídají

na dotazy, dávají pokyny hostitelm, ale nic plátno,

náprava musí pijíti u hostitel samých, kteí musí

nauit se vážiti si jak letních hostí, tak jejich penz!

Namátkou na jednu vc vzpomínám. Kdesi v N-
mecku mají ješt koskou tramway, ale žádné

konduktéry a žádné kontrolory. Pasažér pijde, vhodí

svj obolus do kasy za koím ve voze upevnné
a vc je odbyta. Tady je kultura vru vyšší než

tam, kde prese všecku elektriku je plno nedvry
a kde na krátké trati jako z Prahy do Selce musím
lístek jízdní a tramwayový až jedenáctkrát ukazovat

na dkaz, že nejsem podvodník a kde povinnou

vlídnost a ochotu konduktérovu musím vykupovati

krejcarem, A tak bych také mil kulturu mimo
jiné podle toho, jak zachází se s hosty, kteí ješt

k tomu rádi si pobyt svj zaplatí, jen je-li píjemný.

Mén sentimentality a více praktického smyslu.

D. Gh.

— J. K. Tyl a jeho finanní nesnáze. Je

všeobecn známo, že Josef Kajetán Tyl byl v pra-

vém toho slova smyslu uštván nepíznivými po-

mry. Pamtnice Tylova, paní M. Ryšavá, jež byla

lenem Tylovy divadelní spolenosti, vypravuje

dojímavé toho doklady. Tyla jako všichni, kdož ho

blíže poznali, zbožovala a kde mohla, se slabé její

síly staily, mu vypomáhala. Chodila denn do jeho

domácnosti a starala se o Tylovu drobotinu s krajní

svdomitostí. Tyl pracoval od božího rána do

veera a svojí rodin se píliš vnovati nemohl.

Paní Ryšavá docházela k Tylovm den co den

k veeru, dti uložila do postýlek, vypravovala

Jim pohádky a sedla u nich tak dlouho, až usnuly.

>Nemohu to ani pochopiti,* — praví paní Ryšavá —
»že lovk tak vzorný, muž tak slavný a vynikající,

jenž si za celý den nedopál odpoinku, nesehnal

ani tolik, kolik bylo teba, aby svou rodinu uživil.*

Laskavostí spisovatele p. Fr. Heritesa dostalo se

nám do rukou nkolik dopis, jež psal J. K. Tyl

svým dvma vrným pátelm ve Vodanech,

sekretái J. Háringovi a obchodníku J. eichoví.

Z dopis tchto a jiných list, o nichž se zmiujeme,

zrovna íši krutá nepíze osudu, jež Tyla proná-

sledovala, až ho konen udolala.

V dopise, daném v Netolicich dne 11. záí 1852

píše Tyl eichoví : »Odesílám tedy tuhle deset
zl. na vyplacení mé a p. ížkovy povinnosti, a

prosím uctiv, abyste mi ostatek ješt poshovl.

Neuiním se jist dvry vaší nehodná — i kdyby

m osud ped vyrovnáním až do Strakonic zavedl.

Spolu Vás vroucn prosím, abyste mi prokázal

tu laskavost a s oným formanem promluvil, kterýž

nás již dvakráte vezl. — Snad nás také nepedraží.

Promluvíte s ním — ano? Utíkám se k Vám,

kdyby m tu nco lidského potkalo — a já musel

asi na 3 — 4 dny o kredit žádat, akoli se tším,

že k tomu nedojde . .«

Bolestný, skoro zoufalý dopis píše J. K. Tyl

Háringovi z ivlatov dne 27. prosince 1852. Vy-

bíráme z nho tyto úryvky : Již dávno — dávno

chtl jsem Vám zase psáti, nebo mi pišel Váš

list jako utšující andl v trampoty mého života.

Ale co psáti ? Procházeti se v marných floskulech

nebo filosofických tirádách ? Ty milý Bože — co
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mi platná krásná slova, když m drží liladovu

opravdívost v klepetácha svírá m, až mi krev iibihá . .

Vedlo se pám zde — špatn, ano v pomru k vel-

kosti msta a asu, vedlo se nám zde nejhe ze

všech štaci, a jenom oekáváni, jak to s našim

dovolením dále dopadne, zdrželo nás tady — i t-

šil jsem se, pakli i tady nco k dosazování bude,

že to z blízkých Domažlic dosadíme, ponvadž
nám tam velé ouastenství slibuje, a i tam lepší

harmonie panuje, i zdravjší duch vládne. Ale po-

híchu — ekali jsme, uvázli jsme a nemžeme
nyní s místa.' Ano, laskavý píteli, tak daleko to

se mnou a s námi všemi pišlo. Kullas dostal zá-

pov esky hrát (a já nedostal vbec žádné

povolení) a hned o novém roce máme s eskými
hrami pestat ! Já se arci chystal k zanechání všeho,

jestli vlastní dovolení neobdržím, ale že bych mu-
sel tak náhle, bez vyrovnání všech záležitostí, toho

se nikdo nenadal ! Jsme na tom všichni zle —
ale nejhe arci já se svými. Ostatní jednotlivci

se pece njak ohlédnou, nco si obejdou — ti

budou míti malou ztrátu ! Ale co ponu já tak

náhle s garderobou, s bibliotékou a t. d. ? Mimo
to musím zde pevzíti zpsobené dluhy — a ne-

mám od nového roku poínaje z eho tráviti. Je

to strašlivá situace a já nevím, jak se z toho vy-

pletu. Pro budoucnost ml bych arci plán — ale

ten nejbližší as bude hrozný! Když jsem Vám
minule psal, že bych se tebas u Vás usadil, ne-

bylo tak docela do vtru mluveno. Písecký VetterI

uinil mi nabídnutí stran periodického spisu, že by

nebylo zlé, kdybych je mohl pijmouti — k tomu
Kobr v Táboe, já bych si mohl dost hezkou tichou

domácnost uspoádati — jen kdybych mohl první
as njak pestáti. Již vidím, že zde budu muset

zstati, péra se chopiti a neunaven psáti . . . jen

že nebudeme moci popsaný papír hned jíst ! Vidíte,

pocite, takové jsou moje rozkoše — takové ml
jsem svátkj' ! To ví Bh sám jediný, ím jsem

tolik tžkosti zasloužil ! Rok dodlává, ale mých
trampot nepestává. Budete li v poslední den, na

Silvestra, vesel, obtujte chvilku zpomenutí svému
nešastnému píteli. Prosím, rate p. eichoví,

tomu šlechetnému, mou prosbu vyjeviti, aby s tim

malým restem laskav njaký as poshovl — já

na nj nezapomenu, jen co se po tchto ranách

trochu zotavím ! —
Dopis, psaný z Klatov dne 20- ledna 1853

keichovi dokazuje, že Tyl byl v situaci zoufalé.

Píše mu

:

Rate míti jen semnou shovní! Já se piiním
všemožn, abych se vpravil do nového života a

v literatue opt místo vydobyl. Pak budu moci

také zvolna staré rány vyléiti.

Jde to arci trochu tžko, jelikož denní starosti

na mne doléhají, a malomocnosti poražen skoro

8 dní jsem na lžku jen ztrávil.

Veškeí oudové tonuli v trampotách, nevdouce,

kam se obrátit. I Kullas byl (se svým poukázáním

na nmecké hry) stísnn a zadal prosbu k místo-

držitelství, aby povolilo eské spolenosti alespo
do velikonoc pohromad zstati — a já dostal

vera z Prahy zprávu, že povolení tuty dny pijde.

I musím se tedy k vli všem osudm na tu lhtu
bibliotékou a garderobou propjiti — ale jak se

odtud dostaneme? Z eho zapravíme cestu, an jsme

minulé 3 týdny ze všeho se vydali, nemajíce krej-

caru píjm ?

Musím uchýliti se prosebn na nkolik míst,

kde mám známosti a pátele, aby nám vespolek

skrovné píspvky složili, laskavou pomcku
poskytli a tak nco na cestu pidali. Všichni

oudové se mnou dvrn ekají — jenom nedej Bh,
aby nás nadje sklamala ! — —

Svému nakladateli píše J. K. Tyl z Boleslavi

dne 17. srpna 1854.

>Diidákat nevtlujtež tedy do »biblioteky<
;
jsem

spokojen — a co jste laskav a conto honoráe

mým píbuzným vydal, jist a brzo Vám na-

hradím. Buto Vám nco hotového zašlu — nebo:
chcete-li vy dát nco peložit, já bych Vám
rád a rychle posloužil — také dofám, že snad

i jinde njakou práci odbydu.

Co se týe Vaší rady, abych se zase na literární

cestu vrátil — to je pání mé již od loska a snad

se pamatujete, že jsem proto již v loni také v Praze

byl. Ale také nadarmo! — Na zda Bh nemohu
se do Prahy odvážiti — leda bych chtl hladem

pojíti; — dokud nemám nco jistého, musím
tonouti v proudu, kterýž m nyní unáší. Také

V y mi laskav sdlujete, že byste na mne aspo
njakými peklady nebo aspo korrekturou pama-

toval; — a co by to as bylo? — Kdybyste

snad, drahý Píteli ! zvdl, že by se pro mne
nkde trvající práce (alespo na delší as) vy-

skytla: rate mi to laskav sdliti; s radostí bych

se toho uchopil

Máme po ruce dále ješt jiný doklad toho, jak

J. K. Tyl existenn zápolil. Je to žaloba, kterou

podal na Tyla Hynek KoUmann z Jindichova Hradce

dne 23. dubna 1856 na zaplacení — 10 zl. Stání

bylo stanoveno na 10. kvtna t. r. Tyl se nedostavil

a omlouvá se, že je mu to naprosto nemožno, po

nvadž je churav a dvacet dní již leží.

Nejtruchlivjší je list ze dne 9. ervna 1856,

který psala nedlouho ped smrti Tylovou Anna
Rajská z Plzn sekretái Háringovi. Píše mu : »My
jsme pi našem odjezdu, mimo Vaší laskavé pod-

pory ješt potebovali 10 zl i byla jsem pinucena

zastaviti u domáci, co Kramuele zstával. Jsou tam

u ní dv dýmky stíbrem kované, pak 4 prstýnky

(jeden má karniolek, jeden modrý kamí-
nek, jeden granátkyapak kroužek se

srdíkem), 2 stíbrem fasované špendlíky, stí-

brnou otvírací knížku na krk, penízek s pannou

Marií, a dva korunovaní památní penízky od

Ferdinanda — jedna granátová mužská jehla, druhá

ženská brož a staromodní náušnice. Já -^slíbila, že

to do 15tého tohoto msíce vyplatím a chci ráda
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slovo držet, vera mla sestra píjem a tudíž dnes

hned odesílám, bych mohla slovu svému dostáti.

A nyní k smutnjší zpráv — s Tylem se to

den ode dne horši, tého byl odpoledne ve 3 ho-

diny zaopaten, on již mluví pomaten chvílemi,

nohy mu zpuchly, tak že nemže s postele dol,
a vypadá tak, že jej jen do hrobu položiti, my
celé noci nespíme, proto že jej s místa na místo

kladem, nieho nejí, než trochu hovzí polívky se

žloutkem, a pije mandlové mléko pro chlazení vnitní

horkosti, nebo jak vezme istou vodu do úst

a sotva ji polkne, již také z nho jde dolem, jest

to srdce rozrývající pohled na toho ubožáka kdo
ho díve znal, a kdo by jej te vidl. Zde jej

astji navštvují páni profesoi, Smetana a Karlík

i jiní cizí mšané, jenž jej dle jeho spis jen znali

a ne osobn a my mžeme íct, že zdejší obyvatelé

velmi velého podílu na nm berou. Což je to všecko

platné — když mu nemže nikdo pomoci. — —
—r—j—

-^ Kašpar Royko, narozený 1742 v Mariboru,

stal se roku 1783 professorem university pražské.

Proslul zejména »Djinami velkého všeobecného

církevního snmu v Kostnici*, v nichž — a byl

knzem — vylíil nestrann život Jana Husa
a Jeronýma Pražského. Pro toto dílo, pro

liberálnost svých pednášek, do jisté míry i pro

názory na dobu husitskou, octl se v nemalých spo-

rech s nadízenými mu orgány církve. Roku 1797
byl však zvolen s jakousi okázalostí za rektora

vysokého ueni pražského. Pozdji se stal kanov-

níkem a po té proboštem na hrad Pražském.

Zemel 1819. Jeho Djiny snmu kostnického pe-
ložil do eštiny Stach, zaež však vytrpl mnoho
hokostí. Ponvadž knz Royko v dob bádání

historickému a zejména studiu djin husitských tak

nepíznivé získal si zásluh znaných o pouení
veejnosti, pinášíme jeho podobiznu v dob, kdy
se na kostnickou hranici zvlášt živ vzpomíná.

s.v— eské knihovny v Americe. Veejné
knihovny americké, založené odkazy milioná,
nákladem obcí neb kulturní psobnosu' svobodného
zednástva, pirozen jsou v první ad schránkou

anglické knihy, anglické literatury, akoli i knihám
cizím, francouzským, nmeckým, záhy dosti vno-
vána jakási pozornost. Avšak eský tisk tu nalézti

bylo jen v starém vydání bible, jež jednotlivé

tjstavy chovaly jako vzácnou památku, nkterou
rodinou emigrantskou z ech, zatím ovšem po-

anglienou, ústavu darovanou. Jiné knihy eské

jsem ješt ped dvanácti lety v knihovnách veej-

nýci za moem nenalezl. S potšením dlužno za-

znamenati, že dnes (cechové amerití váhou svou

politickou a spoleenskou vydobyli na nkolika

místech zájem správy knihovny veejné, též pro

knihu eskou. V mstech amerických zizují se

p-i veejných knihovnách eská oddlení, jež se,

jak vím, pravideln rozmnožují a nejnovjšími zjevy

literárními v echách vyšlými, dopl/iují. eská
kolonie v ("levelandu, státu Ohio, dovedla se v po-

slední dob, tak uplatniti, že obrovský ústav knihov-

ní, který v rzných ástech msta pro snazší užívá-

ní knih má své filiálky, zídil jednu z nich, šestou tuším,

v samém stedu tvrti ponejvíce echy obývané,

na Broadvvay, a tu eské knize vykázáno náležité

jí místo. Knihovnicí eského oddlení knihovny na

Broadway ustanovena jest si. Josefa Siškovská,

upímná eška, která prvou objednávku eských
knih pro knihovnu tu do výše 500 dolbr za

úkol mla poíditi. To se již stalo dle seznamu

knihovníkem pražské knihovny mstské p. A.

Sovou navrženého. A každý rok do rozpotu

pijde uritá ástka. Budova nové odboky veejné

knihovny Clevelandské poskytuje všech výhod pro

veškeré poieby knihovní, má rozsáhlé auditorium

pro pouné pednášky se sedadly pró 500 osob,

zvláštní místnosti klubovní, v nichž zizuje se též

klub pro pstování eské ei a studium eské
literatury. Fr. Herites.

"" Tereza Dubrovská: Nové písn. (Poetických

besed Máje . 5.) Druhá knížka verš Terezy Du-

brovské jest pokraováním prvé její sbirky Písn,
již ped temi, tuším, roky vydala. Do malých zpv-
ných perliek vytryskuje tu nžná duše ženy, ranná
láskou a po lásce zase toužící, jakoby chtla se

vyzpívat ze všeho smutku a stesku. Kdybych ml
srovnati ob její sbírky, ekl bych, že nové písn

její jsou hlubší, jaksi opravdovjší a v slokách

vnovaných mrtvé seste zvlášt procítné. Jinak

zstává profil básniin ješt nezmnn. Milou iní

nám poesii její opravdu motýlí lehkost, jakou se

písn její nesou, istota a lahoda jejich formy.

Jsou to písn v pravém smyslu slova, hravé a lí-

bezné, jichž hudebný verš pímo volá po hudební

komposici. Nkteré obeclivny jsou pknou náladou

(na p. Sudiky), ale krpj poesie tpytí se v ka-

lichu všech tch svžích kvt. Milou variaci vná-

šejí do sbírky Poetických besed Máje, jimž

bylo by páti vtší úasti obecenstva, aby mohly

vycházeti astji. —a—
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Mlhy na Blatech.
Román.

(Pokraování.)

nivsím, on ze se

ak na to pohlížel otec.

Vojta zase na tom
stál, že není spraved-

livo, aby jeden lovk
byl vlastníkem spousty
pozemkv, na nichž

by se uživilo na tisíce

rodin. Nemají- li sedláci

odvahy, vyrvati je ne-

spravedliv si je pivlast <

bat nebude, ba, strach na
n pustí takový, že sami se zeknou svých
kivd. A Václavovi, jenž ím dále tím více

žil pod touto suggescí, zdálo se posléze jako
vždycky, že jedin Vojtovo nazírání je správné.

Asi pl hodiny po odchodu otcov vydala
se trojice mladých lidí do Zbudova. Vojta,

nov odn ve svátení šat a snad po prvé
ádn obut, pipomínal málo na otrhaného,
ušpinného híbka všedních dn, ale zjevno
bylo, že tato zmna jeho zevnjšku pružnosti
mu nepidala. Nelišil se mnoho od jiných sel-

ských chasník; kabát, spodky a nejvíce boty
jej tísnily, volnost pohybu mu braly; pesto
zraky Apoleniny se zálibou na nm utkvívaly.

»To ti to sluší, Voj to, « pravila.

Usmál se. Úsmv pipomínající na zaška-
rední.

»Dej pokoj !
— ženská z tebe mluví. Bez

bot a bez kabátu bylo by mi volnji. Ale, žes
chtla, udlal jsem ti to k vli a oblékl jsem
se.«

»Nu snad bys byl nešel mezi lidi ve svém
všedním obleku? Co by si o nás myslili !«

»V tomhle nebo v onom — stejn se budoU
na mne koukat. Do nich mi nic není. Pro n
všecky jsem Potužákovic híbek, nic víc. Už
jsem ti ekl ; k vli tob jsem se oblékl. Je

vlastn chyba, že všecko dlám podle tvé vle.
Jakáž pomoc, mám t rád.<

ekl jí tak bez ostychu ped Václavem a

Václav pikývl spokojen. Byl zjevn rád a hrd,

že takový lovk jako Vojta miluje jeho sestru.

»Vím, vím,* odpovdla dívka, zlehounka se

pýíc; >však víš taky ty, že ti všecko dlám
k vli . . .«

»A do Zbudova jdu,« mluvil dále hoch,

»proto že chci vidt a slyšet, jak sedláci se

radí. A potom : musíš požádat bábu, aby po-

vídala o Kubátovi. Chtl bych to všechno
slyšet, všecko, rozumíš ! — nejen tak kusy
toho.«

Och, bába že umí povídat, Apolena na to,

o Kubátovi, o Dívické paní a o vladykovi,

jenž v Nákí, v kostele, meem proklál knze
pi oltái za to, že mši svatou sloužil, než

vladyka se vrátil z honby, o Blatech, na nichž

se bitvy svádly, o zabitých a zhynulých,

o zlých asech roboty a poroby, o zvli pán
a jich chasy, o Vondrovském správci vydi-

duchu a o dávno zemelých lidech, hodných
i zlých.

A Vojta lovil ei, jež se proudily od úst

dívininých, a bylo, jako by se naslyšet ne-
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mohl. Znovu a znovu se ptal, jak to, jak ono,

naež Apolena

:

•Mne ty se neptej, já nevím, mn se všecko
plete ; ale bábu až uslyšíš, všecko zvíš, co

bylo a jak bylo.«

A na to zase Vojta : »Chci to zvdt, musím
to zvdt, ale já se ptát nemohu, se mnou
by se nerozpovídala. Ty se jí budeš vyptávat,

ty, Apoleno ! — na všecko, na nic nezapo-

mínej, rozumíš? Já budu poslouchat. Vojska
táhla po Blatech, pravíš, vojska táhla a vojny

se vedly. Kdo byl silný a chytrý, vyhrál, ten

nebo ten. A já ti povídám: zase se povedou
vojny a zas V3'hraje, kdo je silný a chytrý . .

.«

Vmyslil, vmluvil se do vavy bitevní, která,

vynoujíc se z šerých, omšelých dob dávné
minulosti, vyvstávala ped jeho duševním
zrakem. Z jeho oí jiskry sršely, psti se za-

tínaly . . .

Lány v právo, lány v levo — širé lány do
nekonena, holé, zorané, jen tu a tam ješt
strništ, hndožluté, hnijící traviny, mrkav
po nich bžely, hrály šikmé paprsky odpoled-

ního slunce jesenního; na nízkém obzoru ku-

pily se páry, tu blavé, onde zahndlé, po-

dobné špinavému koui ; léhaly na dálné modré
hory, jichž obrysy se stíraly v jejích kotouích,
a blankyt nebeský pibíral zelenavých odstín.

Ped rychle vykraující mladou trojicí rozklá

dala se Blata, místy zelená ješt jako erstvý
brál, jinde prohndlá, šerá, žlutá, posetá vt-
šími i menšími loužemi, jichž tiché hladiny

se leskly v slunci jako zrcadla, a vzduchem
táhly dlouhé stíbrné pavuiny babího léta,

váznoucí na drobných kích, na skupinách

planých ržin, bodlák, hlohových houštin,

otáející se o všeliký pedmt, o drobné rost-

linky, po zemi se plazící, obetkávajíce je stí-

bitým vyšíváním, pilípajíce se na odv, na
ruce, na tváe, na vlasy kráejících jim ústrety

lidí. Apolena jich mla celé tásn na vlasech,

na brvách, na asách ; lehtaly ji, v samém
smíchu se s nimi rvala, a poletující nad jich

hlavami ejky kiely, jako by se posmívaly
jejím pokusm, zbaviti se tchto dotrných
dítek posledních teplých dn roku.

Blížili se kivolakému toku potoka Soudného,
kynuly jim potroušené vysoké topoly a osyky,

jež lemují jeho bahnité, rákosím zarostlé behy,
v samém srdci Blat se ocitli. Jako uhlí erná
zem, z níž vyrstaly trsy tlicích skípin, hou-

pající se pod jejich kroky rašelina; pda roz-

brázdna, rozryta všemi smry, památka, již

zanechala stáda vep, kteí do nedávná se

tu pásli ; dír)', ernou vodou naplnné, zbytky
trávníku udupané kopyty híbat, jež od nepa-

mtných let se na tchto místech prohánla.
Když došli potoka, pes njž vedla lávka—

dv prkna bez všelikého zábradlí, Vojta stanul,

do kalných vod se zadíval.

• Pohledni, Václave,* pravil, »z dalekých hor

picházejí tyto vody, selskými grunty proté-

kají a pece prý jsou knížecí. Když sedláci

chtjí zavlažit louky, brání se jim v tom, a

sedláci mlí. A ryby jsou knížecí a knížecí

rybníky plní i ha, ha, ha ! A to prý je právo ! .

.

A já ti zas povídám, že to právo není ! Voda
patí každému a ryba je toho, kdo ji chytne.

Knížecí v tchhle vodách už nebudou dlouho
lovit ani jiným bránit v loveni, a Horní rybník

i Volešek i Bezdrev budou taky pro všecky,

pro všecky, rozumíš, pro které já budu chtít,

aby byly. Já, rozumíš, já, já!«

Václav pisvdil; dle jeho mzumu ani jinak

být nemohlo. Apoleniny líce hoely, její erné
oi tkvly na Vojtovi s výrazem nadšeného
obdivu. Toto sebevdomí hochovo jí impono-
valo ze všeho nejvíce. Nepemítala o nm,
neuvažovala, co v nm je klamného, fantasti-

ckého. Trysklo z jeho síly a k síle žena lne . .

.

Došli do Zbudova, prošli vraty statku Ku-
batovíc. Na zápraží stála babika, shrbená,

maliká, sváten odná. Usmívala se, smály
se sivé staré oi, smál se z nich modrý blan-

kyt nebeský, rozdovádly se slunení paprsky
po nesíslných vráskách a rýhách vetchého,

zvadlého oblieje, a bylo, jako by i všecky
tyto vrásky a rýhy, jedna každá zvláš a všecky
dohromady, se smály a plesaly.

•Hnvat bych se mla, vnuko, opravdu
hnvat,* uvítala Apolenu ; »tys mi tenkrát dala,

jaks utekla, vjíš ! Umít mohla bába z toho
strachu a soužení ! To byl nápad, odpus ti

Pánbh ! A potom, ani peptat ses nepišla,

jak je báb a jak pekala leknutí . . . Vjida,

vjida dti . . . .«

»Babíko zlatá, vždyjsme vám vzkázali, že

všecko je dobe . . . «

»Dy je dobe, dy je dobe. Jen dyž's pi-
šla, dveko, potšit bábu. Vjítám t, vjítám,

a tebe taky, chlape! Jak se máš? To byly
strachy o tebe ! Nu, zapla Pánbh, že to ne-

dopadlo h. Však tvj tata nám povjídal, a

o tom panu správci taky, tam na Hlubokej,

co se vás zastal. Nu, hodnej pán, dej mu
Pánbh štstí za to ! Ten na Vondrov tenkrát,

ten takovej nebyl, dej mu Pánbh nebe a od-

pus mu jeho vjiny ! Ten by se vás nebyl

zastal. Nu, Nmec byl, tvrdý jako kesadlo,
ani vyprávt s náma neuml, jen nadávat a

klít. Nu, už je na Boží pravd a doklel. Pro-

klínali ho, ale já jsem ho neproklínala, vjíte:

Odpouštt se má, dti, aby Pánbh taky od-

pustil. Nu, pojte, dti, vejdte ke mn do
komrky, v sednici se sešla obec a muži se

radí ... A tenhle, kdo je ten ?<

Ukázala na Vojtu. Povdli jí. Prohlédla si

zkoumavým okem híbka, vzpomnla si.

»Aj — už vím, to je ten tý Mariány, co šla
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do svta, co váš táta mu stál kmotrem. Nu,
poj taky, chlape, poj! vjítám t.«

»My potom pijdeme, bábo,« ujal se slova

Václav, 'jen co trochu uslyšíme, jak se obec
radí Budete nám povídat, jak bývalo na Bla-

tech, vite ? — a potom o Kubátovi, co dal

hlavu za Blata.

«

»1 budu povjídat, chlape, budu — jen že

pamt už se kráti. Už jsou tu léta, mj Bože,

léta !.

Odvedla si vnuku do své komrky a hoši

zstali v pedsíni, kde krom nich stálo ješt
asi deset synk a chasník. Dvée do svtnice
byly oteveny do koán.
Ve svtnici muž namakáno — jedva místo

stailo. .Sklenic dlouhé ady po stolech, dva
ti mladí lidé piln nosili pivo. Kotoue modrého
dýmu tabákového se valily k dosti nízkému
stropu, pod nímž se široce rozplývalj'. Slovo
sem, slovo tam, v temný šum splývaly hlasy.

Obec se radila. Forma porady nebyla nijak

parlamentární; nikdo nepedsedal, nikdo ne-

ídil debattu, a pece bylo, jako by každý
slyšel, o em ten který mluvil. Skupiny hlav

se tvoily, sklánli se druh ke druhu, jak podle

sebe a proti sob sedli ; pak nkterý vstal,

k jiné skupin pistoupil, pojedl k ní a mluvil,

krátce, vcn, vážn ; tu a tam ozvala se krátká,

úsená e a všichni vkol stichli a naslou-

chali chvíli, naež šumný hovor se rozpedl
znovu. Nebylo stran, nebylo výkon enických,
nebylo na pohled ani rznosti v názorech,
a pece tu bželo o ešení otázky, jež na
dobro a na vždy mla uiniti konec od ne-

pamti panujícím pomrm. Cosi dojemného
tryskalo z valné hromady tchto typíckjxh
jihoeských tváí, tchto po valné vtšin
statných, hmotných, ba obrovitých postav,

v nichž žil a byl a z nichž mluvil nezdolný
a klidný ve svém konservatismu duch celého

národa, po dlouhé vky šlapaného, mueného,
porobeného, ale pes všeliká protivenství ne-

znieného a ve svém jádru nezmnného.
Jakmile se pesvdili, že pomry asové vy-

žadují zmnu po tak dlouhou dobu platného
zvyku a ádu, pistoupili také všichni, jednou
myslí jsouce jati, ku provedení nutných zmn.
Na všechno pomyslili, o všech podrobnostech
dkladn a zrale již díve byli uvažovali.

Žádná zobci, žádný z jednotlivých píslušník
obcí nesml býti zkrácen, aniž komu kivda se

mla státi. Dej jim do rukou etz odborného
zemmie, aby každému odmil, co mu
patit bude; dej jim papír a inkoust, aby na-

rtli výmry ploch a vypoítali v cifrách, jak

velký každého bude podíl ; odmítnou a eknou,
toho že nedovedou.
Za to všichni vbec a každý z nich zvláš

nosili v hlav cosi jako jasn rozmený plán

celých širých Blat a do podrobná a neomyln

dovedli udat, které obci a kterému v ní žijí-

címu sedlákovi ten který dil pipsati dlužno
a, podivná vc! jak plán celku tak i rozvrh

díl, jak si ho pedstavovati, ve všech hlavách

byl stejný, skoro totožný. A jedna e. »Žádná
hádka, žádné spory, žádný advokát! My síto

spravíme sami, geometr to rozmí, jak mi to

udáme, a tak se to pak zanese do katastru . . .«

Devt Blatských obcí, devt díl zprva. Ale

prhony jsou do Blat pro dobytek také z ji-

ných obcí. Na ty také teba pomyslit, náhradu
jim dát; krom toho, jsou jednotlivci z jiných

obcí, kteí mají právo pastvy na Blatech a za

to da platí: i tm dlužno bu právo od-

koupit nebo vykázat a vepsat jim do knih

kus pozemku. Tohle se týe v prvé ad obce
Hlavatecké, proež se této vykáže její celkový

podíl na Blatech a ten a si ona pak rozdlí

na základ zvláštní porady. S tím Hlavatetí

souhlasí, proto se nedostavili k této všeobecné
porad! . .

Vojta, podepen o veej, naslouchal s vyte-
štnýma zrakoma. Co slyšel a vidl, psobilo
na pemocným dojmem. On zajisté znal na
Blatech každý ke, každou strouhu a každou

pí pdy — v té píin se nedoslechl nieho,

co by mu bylo novým ; ale hovor o majetku

a najm o majetku jednotlivc, pinášel mu
nové pojmy. Blata náležela sedlákm — to
bylo vše, co o nich vdl; sedláci, co jich tu

bylo, pasou tam svj dobytek, a on pase kon
jednoho z nich I ale onen jeden je otec Apo-
lenin, Apolena pak je jeho svt, jeho blaho,

jeho pýcha; jí k nohám by složil vše, co vn
sebe vidí ; cítil zajisté už dávno, že se v nm
dala ohromná zmna: jeho divokým, nezí-

zeným žádostem, jež do nedávná jako zhoubné
plameny šlehaly man a slep po všem, co se

mu stavilo do cesty a co jakýmkoli zpsobem
picházelo jim v dosah, dostalo se pojednou

uritého cíle a smru. Vše v nm už dávno

velo, kvasilo. Pro ni, jí ke cti a sláv a aby

jí dokázal, že je hoden její lásky, vidlo se

mu vykonat nco velkého, nco, o em všichni

lidé, pítomní i budoucí, budou mluvit s ob-

divem a s uznáním, o em se budou skládati

povsti a báje, jako o Kubátovi . . . Kolem
jeho skrání budoucí vky utkají zlatou zá,

as takovou, jakou vídával na obrazích svatých

a svtic. Pak s jeho jménem se slije a slouí

navždy jméno Apolenino . . . Jeho srdce se

vznítilo, jakýmsi milým, netušeným, necítným
dosud teplem se zahálo . . . Cítil nyní po-

jednou, že otec té dívky, jenž tu sedl s ostat-

ními, je blízkým i jemu, a ostatní, celé toto

shromáždní, jež se radilo klidn, vážn, za-

chovávajíc na vzájem dobrou vli, jsou s Po-

tužákem jedno, a on též je s nimi za jedno,

nerozlun s nimi spojen. Po prvé je vidl

takto shromáždné, po prvé, co byl živ, vzbu-
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dil se v jeho nitru pocit pislušnosti k nim,
jednoty s nimi. Tak mocn psobil tento cit,

že slzy ho zalily, první slzy jiného pvodu
tch, jež kdy do té chvíle vytryskly z jeho
oí, a volno a blaze mu bylo v duši. Oné
chvíle kdyby Potužak, kdyby kterýkoli z tchto
klidn a vcn se radících sedlákii byl k nmu
pi^istoupil a ekl : »Vojto, podívej se na nás,

jak tu jsme všichni za jedno! tj's taky náš,

s námi jedno jsi, ale osvdit se musíš, ob-
tovat se teba za všecky« — bez rozmyšlení

i smrt by byl podstoupil . . .

Pišlo mu na mysl, že o boji, o obti ješt

bude e. Oekával, že padne slovo o njakém
bezpráví, pod nímž trpí tito zde shromáždní
sediáci, o kivdách, jež se jim djí. Blata,

o nž se dlí, uchránil jim Kubáta, ale jsou

ješt lesy, rybníky, potok, jsou škody, které

zv dlá na polích , než, o tchto vcech
nikdo se neozval. Mrzelo ho, že jsou tak ne-

troufalí; nejradjí by jim byl ekl: »Pro se

bojíte, domáhat se toho, na máte právo?

Zstavte to mn, já vám dopomohu k vašemu
právu. Budete brát vodu z potoka, jak kdo
z vás jí bude potebovat; lovit budete ve Vo-
lešku, na Zbudovském rybníce, v Mýdlovar-
ském, ve Zlivském, v Bezdrevi; o knížecí lesy

se rozdlíte, díví bude vaše a zv vám více

do polí chodit nebude. Postarám se vám o to,

proto že jsem vaš. Jen pokat ješt musíte,

až vše dozraje, až se náležit pipravím, abych
to všecko chyte provedl ... A zahynu-li

v tomto boji, památka po mn zstane jako

zstala po Kubátovi Než umru, .'\polenu vám
odkážu, aby se eklo: pro tu umel a jí k vli
pro nás . . .«

Soumrak už se snášel kzemi, šero se ud-
lalo v úzké pedsíni, kde dleli mladí, v šeru

zapadaly hlasy rokujících, radících se muž,
v šeré budoucno zalétaly myšlenky i roman-
tické illuse v neustálém upjati naslouchajícího

Vojty, ale svtlo, jež se roznítilo v jeho duši,

nepohaslo a nezastel je soumrak, a nadarmo
ekal, že nkdo vykne slovo, jež by pišlo
vstíc jeho illusím, ba, rozplynula se chvilková

hoikost, jež v nm probudila domnlá netrou-

falost tch, s nimiž pjjednou se ucítil zajedno,
a jiný hlas se ozval, nesmle z poátku, ale

ím dále tím ráznji sluchu si vymohl. »Jsou
moudí, že na jedné vci trvají. «: pravil tento

hlas; >umluvili se v píin rozdlení 'Blat,

a to jim musí na dnešek dostait. Jindy si

porozprávjí o jiných vcech, a bezpráví, které

se jim dje, dojde také na adu. Však to nkdo
nadhodí, až bude na ase. — A pak, na
mluvit o vcech, jež prozradit se nesmí? Zda
ty mluvíš o svých cílech, úkolech a úmyslech ?

Nediv se tedy ! . .
•«

Nkolik lamp se rozžalo; blikav svítily na
stolech, zasteny houstnoucím modravým ta-

bákovým dýmem. Huely, šumly hovory jako

díve, ale o dlení Blat už se nemluvilo
;
pe-

tiásaly se už jen denní události rodinné a

hospodáské
;

pes to Vojta se nehýbal íse

svého místa a neustále naslouchal. U kterési

skupiny poblíže nho mluvilo se o Krušném
z Pašic.

. . ."Dosud je v Budjovicích,* pravil kterýs

hospodá, jehož znal toliko od vidní, »ale

ješt snad tuhle zimu se odsthuje do Ame-
riky se synem Jakubem. Záložna mu pjila
šest tisíc, které si dala vložit do knih. Ty
peníze budou mít ti dva a zakoupí se tam
nkde. Až odjede, hodí statek druhým dtem,
a se pak oi rozdlí nebo seperou, je prý mu
to jedno; dív však ho nepostoupí, až Blata

budou rozdlená. Škoda toho místa, ti je ne-

udrží, i kdyby svorní byli. Nestojí žádný za

nic; nejlepší je ješt ta Rozára, co má zná-

most s mládkem; ta je aspo v poádku. ..«

"Druhá je nestydatá záletnice,« vece jiný,

"pohoršení tropí.

«

»Nu, máma taky za nic nestála . . .i

»Tetí šla sloužit do Vídn. Ferda ji tam
odvedl. Však víme, co tam bude z ní.«

>Snad je pece neml takhle opouštt. Co
z nich bude ? . . .«

»Nebyl by to beztoho odvrátil; neml moci
nad nimi. Tch škoda není, škoda jenom je

statku. Kdo ví, do ích rukou se dostane . . .<

»Rekne se: není jich škoda I . . . Skoda je

každého lovka, který se zvrhne, na špatnou
cestu zaboí. A tihle jsou pece jen z našich . .«

>Z tch syn, co z nich bude? — z nej-

mladších, z Matouše a z Franty pranic. Jeden
zlenošil na vojn, druhý na studiích. Krušná
se mýlí, poítá-li, že dostane Matouše do kní-

žecích služeb. Ti tam na nho neekají, ti

mají své, a to je, ekl bych, v poádku . . .«

Mluvili pak o Josefovi a o skandálu s onou
ženskou, která za nim pišla, ostud to, pro
kterou Krušnej a Jakub odešli. Kdosi zvdl,
že Josef zanechal doktorát a že píše v njaké
kancelái za malou službiku.

»Tisíce ho stál, velké tisíce,' ozval se hlas,

»a do vodj' ty peníze padly! Trest je to za
máminu pýchu ! . . . . «

»Nu, dát syna na studie, teba si! Neíkám
nic, myslí-li kdo, že to vydrží. Než ho pošlu

do svta, musím ho vychovat, aby ml sv-
domí a vdl, co je povinnost. Ale ta mu po-

volovala ve všem a pána dlat ho uila, než
ješt pánem byl . . .«

»Co naplat, chyba se stala, ale mn je

Krušného pece jen zase líto. Je to ádný ho-

spodá a poctivý lovk a na stará kolena ze

svého utíká, jako by do tmy skoil. V cizin
bude jako kámen v moi. A chudák, ješt
o nás se staral, nevzdal se statku, aby, až
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budeme dlit Blata, jeho ženu a jeho dti nám
to nezkazily . . .«

»Nu, chvála Bohu! ještže má aspo nco.
Jakub umi dlat, uchytí se za moem, jako
se jiní uchytili, a dobe se mu povede . . .<

-Ale tžko mu bude! lovk odchází do
svta, ale srdce zstane pi rodné pd, kte-

rou vzdlávali on a jeho pedkové, která chleba

dávala. Pdu Bh lovku svil a jeho srdce

k ní pikoval.*

•Pravda, pravda,< pizvukovali všickni, a

na všech lících bylo zcjmo, jak Krušného lito-

vali a jak trpkým se jim zdal ji. ho osud.

Podivná vc. Vojtovi pojednou bylo také

líto tohoto lovka, jehož jen povrchn znal

a jenž se mu zdál být smšným pro svou sla-

bost vi svým dtem — Vojta znal najm
spády jeho dcery Anky — a pro strach ped
bratry Kartouny, kteí se Vojtovi zdáli málo
strašnými a jimiž z té duše opovrhoval. Slyše

nyní, že ho vyšívali ze statku a že odejde

na dobro do daleké ciziny starý lovk, lovk
»náš«, jako ti všichni, kdož se zde byli radili,

neubránil se soucitu.

Jak tak pemítal, uctil ruku, která se polo-

žila na jeho rameno. Ohlédl se, stál za ním
kterýs hospodá z Plástovic, starší muž, sou-

sed jeho sedláka.

»Nu, Vojto, ty iiák posloucháš jako na ká-

zání! Bude jinak te, vi.^ Už dlouho nebudeš
pást híbata na Blatech, co?«

Vojta neodpovdl, jen se zlehka usmál.

»Ai — hleme, ty se nemraíš? Co pak se

to s tebou stalo.' Zcela jinak koukáš na lidi.

Nu, dobe je, sluší ti to lip takhle.*

Starý hospodá kývl hlavou a vešel do sed-

nice. Pistoupil Václav.

»Voito, chceš-li poslouchat, poj do komory
k báb. Už se rozpovídala.*

V komoe kroužek rzných lidí okolo báby

:

Apolena, dv staré ženské, Kubatovic chasník

a nkolik dtí. Když Václav a Vojta vstoupili,

bába je uvítala, na velkou mísu kolá uká-
zala.

»Jez taky, hi-íbku, jez ! budeš mít hlad —
nic se neostýchej. Však už povídali, jak jsi

se snažil s rozvážením bahna do polí a do
luk. Za to's hodný, vidíš ! Mladému lovku
práce sluší. Pro práci Pánbh lovka stvoil

a ne pro zahálku. A že t Václav tuhle má
rád, je taky dobe. Usednte luhle na truhlu,

chlapci, usednte!"
»Dkuju, panímámo . . .«

Jedna ze starých žen mrskla po nm ne-

dvivým pohledem.
»Hleme,« pravila šeptem na ucho své sou-

sedce, »ten kluk te kouká ák jina.

«

»Povídejte, babiko, prosím vás,« ozvala se

Apoltna.
• Dobe, dobe, holka, budu povídat. Tak

jednou z rána asn — bylo to zrovna o se-

nosei — najednou tu na Blatech Vondrovská
panská chasa s kosami a do sekání trávy se
dali. Ale naši už vdli, že se nco chystá,

a proto postavili lidi na Blatech, aby, kdyby
se nco stalo, hned to pišli hlásit k nám do
Zbudova, a ti pibhli a ekli, co se dje. Tu
on se rychtá Kubáta zvedl, svolal sedláky a
šli všickni na Blata. Když tam tu chasu vidli
jak trávu see, zapovdli jí to a, aby šli, od-
kud pišli, rozkázali jim, že tráva jim nepatí
a Blata že patí sedlákm a jen sedláci žena
tu trávu mají právo. Ale chasa si zapovdt
nenechala a šafá na sedláky, aby se klidili

dom a nedlali rtberii proti vrchnosti; ne-

pjdou-li po dobrém, že se do nich dají a
kosami že je porubají, A rychtá na to, sed-

láci že reberii nedlají, proto že ani kos ani

jiných zbraní nemají a na nikoho r.edorážejí;

reberii že dlá jen panská chasa, reberii proti

právu a spravedlnosti, a vc berou, kterájejich

není, a o tom, í Blata jsou a tráva, co na nich

roste, žejsou písemnosti, kterými se to dokáže.

Ale panská chasa se rychtái vysmála a šafá
mu ekl, aby si tu vc s milostpánem na
Hluboké spravil a vyrovnal, ale prozatím aby
se klidil, sic že bude zle. A jako že té chasy

bylo víc a sedlák mí, a chasa mla kosy
a sedláci zbran nemli, museli ustoupit a

chasa posekala velký lán trávy. Když ale te-

tího dne na to Vondrovská chasa pijela s f-
rami, aby seno odvezla, bylo tu sedlák ze

všech Blatských vesnic na sta a cepy a kosy

a železné tye mli a fry taky už tu byly

;

tak chasa musela odtáhnout a sedláci si to

seno odvezli sami dom. Tak z toho bylo

potom velké taháni. Rychtáe posadili do har-

restu na Hluboké a dlouho jej tam drželi.

Hrozili mu a potom zas po dobrém domlou-

vali, aby odstoupil od svého práva, a, když
nechtl a dokládal se, že ne svého práva ale

práva všechnch se zastává, hrozili mu zas,

a že ho na hrdle trestat budou pro jeho zpup-

nost a nestydatou reberii proti vrchnosti, mu
slibovali. Ale Kubáta se držel a nepovolil a,

kdyby ho desetkráte na hrdle trestali, ekl
jim, právo že pece jen zstane právem, a

Blata a pastva na nich a tráva, co na nich roste,

že pece jen budou patit sedlákm. Tak oni

ho potom zase pustili, proto že se báli, aby

se jim všichni sedláci na celém panství ne-

zbouili. Ale faleš v tom byla, proto že už

tenkrát mli na mysli utratit ho všem na^po-

strach a ve chvíli, kdyby to na rychlo uinij

mohli, než by se sedláci v jedno sešli. Až
bude po nm, myslili si, sedláci se zaleknou

a umlouvat se pestanou samým strachem.

A když rychtá Kubáta vyšel z harrestu,

umluvili se sedláci, že pošlou supliku k císai

pánu, aby jim byl milostiv záštitou a poruil
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pánm, aby práva byli dbalí, neutiskovali

selský lid a nebrali mu co jeho jest. Když
potom se na Hluboké dovdli, že odešli po-

slové s tou suplikou na císae pána. báli se,

aby císa pán nedali sedlákm za právo a

umínili si, že svoje dilo provedou, než ti po-

slové se vrátí. A sám Hlubocký pán a všecken
jeho lid s ním a oucdníci jeho a radové pi-
jeli na Blata, rozložili se tam na behu potoka

Soudného a obeslali rychtáe Kubátu, aby tam
piišel vyrovnat se s nimi. A byli ve Zbudov
zkušení lidé, kteí Kubátovi domlouvali, aby
nechodil a radji na útk se dal. Ale Kubáta
ekl : »To by byla chyba ! Ne ped pány bych
na útk se dal, ale právu a svaté pravd bych
utekl. Proto tam pjdu a eknu jim, že jsme
v právu a že se ho nevzdáme, a istou pí-
sahu v širých Blatech pod Boží oblohou na
to složím. A vám povídám, abyste, až poslové

se vrátí od císae pána, ty písemnosti, které

s sebou vzali, nevydávali a dobe uschovali,

aby vám je vzíti nemohli a nespálili je, a vy

bj'ste potom nemli dkaz. A se mnou a
se stane podle vle Boží; však On se smiluje

nad mými dtmi a vy jich taky neopustíte,

kdyby mi bylo souzeno nevrátit se.o — Tak
tedy šel na Blata, na beh potoka Soudného
a všickni šli za ním, A jak pišel na místo,

kde ho ekal Hlubocký pán a všecka jeho
družina a radové a síla branného lidu, hned ho
zaskoili a ped pána pivedli. Tu on se hájil

a na svém právu stál. Tak aby ukázal, kde
t<i stojí psáno, povídali. Že ten list mají po-

slové, co šli k císai pánu, odpovdl jim,

ale on že písahat bude, a pamtníci že jsou

tu taky, kteí dají svdectví, že Blata vždycky
patila sedlákm. A oni zas, v tom že je ta

reberie, že vypravili posly k císai bez vdomí
a svolení vrchnosti, a za to že bude na hrdle

trestán, nevzdá-li se svých nárok. A tu vidli

sedláci, že páni pivedli s sebou kata. Na
všecky padla velká hrza a pláem zaplakali,

ale Kubáta se nedal oblomit, istou písahu
písahal, že Blata patí sedlákm z devíti obcí.

Boha na to za svdka vzal a pro Jeho milo-

srdenství a spravedlivost Ho prosil, kdyby páni

ho na hrdle trestali, aby dal znamení, že za vc
dobrou a spravedlivou smrt podstoupil.

(Pokrajování.)

i)

Z básní Oscara Wildea.
Pel. .'^nt. Klášterský.

Dm nevstek.

^y zaslechli ráz tance znít,

šli tídou, jíž plál luny svít

a vstoupli pod dm nevstek.

Pes chvíli loutku vidti,

jak tiskne fantom v objetí,

pes chvíli zdáli se i pt.

Ze vnit, pes vavy hmot a ruch,

»das treue liebe Herz« nám v sluch,

ten valík Straussv hlasný tek'.

Za as z Marionett ten neb ten

vykouit cigarettu ven
na stupn vyšel, živých vzhled.

Jak loutky groteskní vždy blesk',

pln fantastických arabesk,

pes okna clonu stín spch.

Rej duch stíhat zrak náš moh,
co housle znly, zvuel roh,

jak v listí erné vír by dech'.

Tu k lásce dím, blíž stojí mi:
>Zde mrtví taní s mrtvými,
tu prach jen s prachem víí v šum."

Le onu housle zaslechla,m opustila, dovnit šla,

má láska v Rozkoše šla dm.

Jak automaty táh by drát,

ve obrysech kostroun .id
kol ve quadrille volné tíh'.

Tu selhala hra ve mžiku,
dav tanících syt valíku,
fen tam byl stín vír a ples.

Pak za ruku druh druha jal

a saraband se tant jal,

znl tence, oste jejich smích.

A do tichých a dlouhých tíd,

ze stíbra sandál, zory svit

jak ustrašená dívka lez.
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Sonet na píchod do Itálie.

(Oá dostih Alp; mj duch vzat ve plameny
ó, Italia má, pi Jménu tvém,

a z hor když srdce potom vyšel jsem
a vidl kraj mým žitím vytoužený

:

já smál se, jak bych velké dobyl ceny,

a div tvé slávy uvažuje snem,
v den zíral jsem, až rann plamenem
vzplál azur nebes v zlato rozpálený.

Sn sosen vlála jako ženské vlasy,

a v zahradách kol z každé snítky svží
chumáe kvtné pny tíhly ven:
le když jsem vzpomnl, v poutech, uvznn,
že v dálném Rímé druhý Petr leží,

já lkal jsem, vida zem tu plnou krásy.

Turin.

Sonet.
Když slyšel jsem zpívat Dies irao v Si.xtlnsktS kapli.

^e, Pane, tak! bl liljí, když Je vesna,

háj oliv smutný, stíbro holubic,

o žití Tvém a lásce uí vícm nežli plam a hromu hrza dsná.
Zní s vinic strání o Tob zvst plesná,

pták mluví veer, let v hnízda klid,

o Nm, jenž neml skrái kam položit,

o Tob zpívat vrabce slyším ze sna.

Pij v odpoledne radj podjesenní,

kdy listí nese nachu, hndi stopu

a žence zpv zní polem do dáli,

pij, msíc plný ve své záe skvní
když dol zí na ady zlatých snop,
a kli Svou žeii : my dlouho ekali.

Ave IVIaria plena gratia.

^o Jeho píchod ! Doufal jsem, že hled

mj spatí obraz divuhodné slávy,

jak velký bh, hráz strhav, podle zprávy
když v zlatém dešti na Danai sle;
neb hrznou visi. Semele když v sled

po lásce mrouc, si pála, laných ramen,
zít boha jasné tlo jen, a plamen
chyt údy její smdé, shlt ji hned.

Sny takové m v svaté místo vedou,
a v zraku, srdci údiv, stojím te
ped nejvyšším tím Lásky tajemstvím

:

kleící dívka, bez vášn tvá bledou,

a cherub, ve své ruce lilje sn,
a Holubice bílá nade vším.

Florencie.

Velíiononí den.

JStíbrných trumpet zvuky Dómem znly,

jat úctou, klekal lid na pdy prach —
já zel: na šíjích lidí v nosítkách

spl \ma Svatý Pán, jak Bh, jenž velí.

Jak knz, nad pnu zánjší v své bli

a jako král, v královský odn nach,

tré korun zUitých na své hlav, táh

kol Papež dom, nádherný a skvlý.

Mé srdce zpt se vky kradlo. Pane,

kdy's Ty pi moi osamlém chodil

a marn hledal, kde bys lehnul pak:

»Má liška brloh, hnízdo každý pták,

jen mj, jen mj tu znaven bloudit, podíl,

se v nohy bít, pít víno slzou slané.

«

IVIadonna mia.

Jf ilije-dívka, ne pro ten svt bd,
sple hndých, mkkých vlas kouskm splývá,

zrak toužný slza zpola cloní snívá,

jak vod bys mod mhou dešt zel se skvt.
V líc bledou láska nevtiskla svj sled,

ret rudý vtažen lásky báze cítí,

a nad holubic stíbro hrdlo svítí,

kde žilky nach v mramoru bží led.

Nech ret mj pt jí bude bez ustání,

jí netroufám si zlíbat ani paty,

jak bázn stín m kídlem obestel,

jak Dante když se sladkou stanul paní

pod planoucí Lva hrudí kdys a zel
ten sedmý Kišál, ráje Žebík zlatý.

Hrob Shelleye.

eJak shaslé pochodn kruh cypiší se zdvihá

kol kamene, jenž zblen sluncem již,

zde malá noní sva má svou íš,

a z drahokam leb, se ještrka tu míhá.

A tam, kde kalichy mák rudý rozežíhá,

ve tiché hrobce pyramidy té

zjev sfingy staré, ve tmách ukryté,

tch mrtvých zahrady stráž hrzná, jist íhá.

Ah ! sladko vru je klesnouti do útrob

sn vných matky, zem kdy prach si snoubí,

však sladší pro tebe by neklidný byl hrob

kdes v modré sluji, echem znící hloubi,

neb štíhlé lodi kde za temna letí dob
ke skalám tesu, zryt jenž vlny vroubí.

ím.
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BOHUMIL BRODSKÝ:

Za obzorem.
(Pokracoviiní).

u trplivý, ona se

také rozveselí. Na za-

átku jinak nejde. Není
zvyklá nové domácno-
sti, neví, jak si má
poínat, pibyly jí sta-

rosti a musí teprve

uvykat. Za njaký m-
síc rozkvete v ní te-

prve láska a dej pozor,

ab\ ti potom nebylo nemilé, až bude stále

chtít být u tebe.«

»To by bylo mým štstím, « horoval Roubal.
•Opravdu, až budu chtít, aby moje ženuška
se rozveselila, napíšu ti a musíš pijet. Na
tvj brzký satek, krásná Blaženko.*

»Ty lichotníku !«, zasmála se. íšky zacin-

kaly a Roubal porouel služce, aby pine.sla

novou láhev vína. Jaroslava vstala a opatrn
kráejíc, aby se nieho nedotkla, šla do
svého pokojíku. Tak to tedy vypadá. Její muž
lituje, že si nevzal Blaženu. Touží po divokém
zahýení, pedstavuje si ženu ne jako bytost,

s kterou by sdílel všechny své city, kterou
by pozvedal a zbožoval jako slabšího druha,
jenž mu obtoval své tlo a svou duši. On
vidí v žen pouze prostedek své rozkoše.
Odpor a pohrdání jí zalomcovalo. A stud ji

polil, že sestra to nechápe a neodbude ho
jak si zasloužil.

IV.

Než uplynul msíc, vyjasnil se pomr mezi
mladými manžely. Došli pesvdení, že se
chybili svými cestami, že den ode dne jsou
si cizejší a že není daleká doba, kdy bude
pro n ulehením, budou-li se sob vyhýbat.
Jaroslava ustupovala muži ve všem. Nemla
k nmu žádných pání, nic ji od nho net-
šilo, nic od nho neoekávala. Pála si mít
pouze klid, toužila, aby byl šetrným a nevší-
mal si jí. Ale jako by mu psobilo rozkoš
pást se na jejích duševních útrapách, byl vždy
bezohlednjší. Pozoroval, jak trpí, když je

hrubý, a proto byl hrubý kdy a jak mohl.
Dráždil ho její klid, její mrazivá netenost ke
všemu, co dlal, a pál si, abyji mohl poštvat,

aby ji mohl vyburcovat z klidu a dohnat
k boulivým výtkám, k prudkým slovm, k n-
jakému spílání. Ale všechny jeho pokusy roz-

bíjely se o její chlad. Byla jako socha, která

nevidí a neslyší, co se kolem ní dje. Když
byl odbýván satek Teklin, opil se ponejprv
tolik, jak ho dosud nevidla. Byl sice asto
napilý, ale aspo mohl zpíma chodit a sou-

visle mluvit. Snesla podobný stav, teba se

všecka tásla hnusem proti nmu. Ale tehdy
se spíl tak, že jen blábolil, a musil se zachy-
covat o pedmty, aby neupadl. Zdsila se ho,

když se k ní bližil s vlhkými rty a vypoule-
nýma oima, \e kterých svítila váše. Chtl
ji obejmout, ale ona do nho strila, až se skácel.

Slyšela, jak zaklel, jak pronesl slovo, které

nikdy ped tím nepronesl, hrozné slovo, které

zstalo jako píšera v jejím srdci. Utekla tehdy
a prosedla do plnoci v besídce zahradní. Pak,

když ji chlad noní rozrážel, zvedla se a šla

opatrn dom. Spal už a ona zamknuvši se

v hostinském pokoji, položila se také. Neusnula.
Stále pemítala, co te má dlati, kam jít,

eho se chopit. Zde žít nemže, to jí bylo

jasno, o tom už ani nepemítala. Nevdla
pouze, kdy má odejít a kam má odejít. Pro

jediné, v opilství pronesené slovo odejít ne-

mohla. Poká, až ješt jednou veejn ji sníží,

aby nemohl se bránit, že ji bezdvodn vy-

štval. A kam má jít? Nemže nikam jinam,

než odkud pišla. Nevdla by si rady, nemá
penz, zahynula by bez pomoci. Te chápala,

že byla její výchova jednostranná, že peníze

byly považovány za dostatenou její ochranu.
Domnívali se, že s tolika penzi se vdá za
lovka bohatého a že už pojem bohatství

sám jest bezpenou zárukou ped sprostotou.

K ránu ji malomocnj> stesk, bolestné utr-

pení tolik sklíilo, že se rozplakala tichým,

žalostným pláem. Odhodlanost ji na chvíli

opustila a ochablá lhostejnost oslabila její du-

ševní síly. Vstala pi úsvitu, oblékla se

chvatn a sešedši na nádvoí, vycházela ven
na dvr. Dvorská eládka ospale vstávala.

Také vera si zahýila, když milostpán ve
chvilkovém rozjaení dal jim koalky, až se

ratejny naplnily kikem opilých hlas.
Chladný vítr táhl po strništích a lehounká

mlha svým neslyšitelným krokem vlekla se

údolím. Zadívala se smrem, kterým leželo T.

a v duchu jejím vyvstávala ozáená pedstava
villy, která se jí v té chvíli zdála být rájem.

Kéž by se tam mohla penést, kéž by mohla
zahodit své vzpomínky a zaít znovu žít. Už
by nikdy se nevdávala, nikdy by nevila váš-

nivým slovm a nepoddávala se výbuchm
probouzející se touhy po muži.

Když zaslechla hlas šafáv, naizující za-

pahání, vracela se kolem dvora zahradou
dom. Muž byl už vzhru a cosi zlostn ki-
el na služku. Nebylo mu dobe a vyléval

si špatný rozmar na služebných. Dlal lak

vždy, kdykoliv alkoholem otravoval své nervy.
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Uml však záhy napravovat úinky svého pití.

Pil vždy zas hned ráno a potom se dostavo-
valo bujné veselí. Šla do jídelny, posnídala

maliko sama a slyšíc kroky Janovy, odchá-
zela do kuchyn. Jeho voláni ji zastavilo.

• Dobré jitro!*, kiel se škodolibým úsm-
vem. 'Jak jsi se vyspala ?«

• Peje.š si neho?*, ptala se lhostejn.

»Chceš zas hrát komedii?*, posmíval se.

»Jen m nedohánj k nejhoršímu. Pro malé
vyboení z poádku nemusí být ješt zle. Však
jsi také ukázala, že když chceš, dovedeš být

jak naleží hrubou. Po druhé bych takového
nco nesnesl.*

Neodpovídala, stojíc u dveí a patric ke

stn.
»Ostatn, peješ-li si, abych oplácel rovné

rovným, dostane se ti, eho si peješ,* kiel
v rostoucím podráždní. »Nejsem slabochem,
který by trpl znásilování od rozmarné ženy.
Zkrotím t, že ti podruhé zajde chU.

Ohlédla se po nm pohledem plným opo-
vržení.

>Ano, milostpaní, nic se tak s vysoká ne-

dívejte, « kiel a zadupav zahrozil pstí.
• Máte- li vy sílu v rukou, mám ji také.«

Otevela chvatn a vyšla, než ji mohl za-

držet. Piskoil ke dveím a chystal se bžet
za ni. Potom, rozmysliv se náhle, vracel se,

drt mezi zuby nadávky.
Nkolik dní spolu nehovoili. Už ani ped

domácími neskrývali, že žijí v nepátelství

a že roztržka stala se píliš velikou, než aby
doufali v její napravení. Jejich ložnice pestala
býti místem, kde byli nuceni spolen žít. Ja-

roslava penesla do hostinského pokoje své
drobnstky a Roubal mlky schválil její krok.

Bylo mu to milejší. Nyní, když bylo ve dvoe
po práci, mohl astji odjíždt do okolních
mst. Chytila ho touha po zevnjším lesku,

marnivá snaha piodít se hodnostmi, které

nepinášely sice zisku, ale které by ho po-

zvedly na okresního velikána, jemuž by se

ustaraní sedlákové klanli.

Jeho majetek, okázalé vystupování, štdré
podporování spolk a místních podnik zjedná-

valy mu vážnosti a pozvedaly ho v oích
venkova, který patí na majetek s vtší úctou,

než na vynikající schopnosti duševní a který

se dá asto koupiti štdrým rozhozením nko-
lika bankovek. Pan Roubal poítán mezi pe-
dáky okresní, o jeho jmní povídány celé

pohádky a na mnohých místech starostliv

uvažováno, které dstojnosti by mly býti na"
jeho bedra položeny, kde jaké spolkové pro-

tektorství je uprázdnno, aby mu mohlo být

ponížen nabídnuto v nadji, že to zadarmo
nebude.
V Dolinách poaly se ukazovati deputace

spolk v parádních šatech, v bílých rukavicích,

nesoucí krásné diplomy a v eech pracn
nauených vyjadovaly úctu a oddanost panu
Roubalovi. Pijímal je s povznesenou dstoj-
ností, uvádl do salonu, dával pinášet drahá
vína a doutníky a na konec zpsobem vzne-
šeným odevzdával malé píspvky do spolkové
pokladny. Pro by tak neinil? Dluhy ml za-

placeny, úroda byla veliká a domácnost ho
nic nestála. Nešetil, akoli dobe v hlav
poítal, co smí rozházet, jiby nemusil sáhnout
k pjkám.
Ped novým rokem méia být volba nového

okresního zastupitelstva. Roubalovi nadhozeno,
že tentokrát bude nejen volen do tohuto

pedního sboru v okresu, ale že je také uprá-

zdnno místo námstka okresního zastupitel-

stva. Starostenství bylo v pevných rukou a

on dobe vdl, že ten hrozen je proií ješt
tuze vysoko. Byl spokojen tím, co mu napolo

slíbeno a aby v as koist zajistil, uspoádal
v záí na svém statku hon na koroptve. Schváln
zv šetil, polnímu hlídai piísn nakázal,

aby stežil bedlivji ohae, než škdce polních

plodin. K hostin objednal lahdky, vína dra-

hých známek, speciality doutník, na as
sluhu pijal a paní krátce oznámil, že v ten

den oekává od ní respektování jeho povsti

a jeho veejných zájm.
Teba jí už bylo lhostejno, co o ní lidé soudí,

z vrozeného studu se snažila, aby ti, kteí

pijdou do jejich dornácnosti, nevidli neza-

krytou jejich hanbu ídila pípravy a v den

honu obléknuvši se pelivji než kdy jindy,

potlaovala své niterné zápasy.

Všechno, co mlo v okresu váhu a povst
se sjelo a byt zahlaholil hovorem a zábavou.

Stelci, pijavše malé oberstvení, odešli za

zábavou a v jídeln upravována skvostná ta-

bule. Ve dv hodiny odpoledne vraceli se

stelci. Koist nebyla sice velmi veliká, ale

páni se dobe bavili a vyhladnuvše toužili po

zotavení.

Sotva ponkud upravili svj zevnjšek a

omyli ruce, už je Roubal zval do jídelny. A
te také Jaroslava, konajíc úad domácí paní,

pijímala poklony pán. Byli jaksi jejím zev-

njškem zaraženi. Domnívali se. že v Dolinách

najdou skromoukou paniku, tak trochu

popelku a trochu hloupoukou dámu, která

vynikala jedinou vlastností a tou byly její

peníze. Jak jinak mohli si vj svtlovat, žeRou-
' bal se svou paní nikam nejezdil, že sám konal

výlety a nikdy se nezmínil svým známým, že

pijede se svou mladou paní na návštvu.

Dost mu to pedhazovali, dost se snažili vy-

hovt svým ženám, které hoely chtivostí po-

dívat se, co je za ta bohatá paní Roubalová.

Pronesen tedy o ní soud, který skonil jejím

odsouzením. Roubal byl švihák, dvoan, dovedl

dámám povídat velmi roztomilé poklony, nkdy
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také nco pikantního, ale všechno vždy velmi

ušlechtile, že by ho byly poslouchaly po celou

zábavu. Bože, takového muže mít, vzdychaly
v ústraní svých srdcí.

A te ji tedy vidli. Však mli ze svých
domov nakázáno, aby si ji dobe prohlédli.

Jenže je všechnj' svým vystoupením pomátla.

Ano, tohle byla velká dáma, která pinesla
nejen peníze, ale také spoleenskou uhlaze-

nost, chik, zkrátka nebylo to tuctové zboží,

za jakou ji považovali: S mimovoinou úctou
se k ní blížili a ona, dkujíc jim za poklony
chovala se se zdrželivou pívtivostí.

Roubal poínal si, jakby se svou paní žil

ve zdánliv nejlepším souladu. Choval se k ní

velmi dvorn a nžn, na vše se jí tázal a

volal na ni sladkými jmény. Její nitro kyplo
odporem proti nmu, ale byla píliš silná a

píliš jí šlo o zabránní skandálu, že se pe-
mohla a odpovídala dost laskav.
Znamenitý obd zvyšoval náladu a když

konen zašumlo šampaské, pipíjel starosta

okresu domácí paní. Nastalo piukování a

Roubal chvátal z druhého konce stolu se svou
sklenkou. Pitukl si a nakloniv se, políbil ji

na rt}'.

Zbledla, okamžik se chvla, ale potom na-

máhajíc se, aby se usmála, usedala. Jakou
hnusnou komedii hrají ped lidmi, huelo jí

hlavou. A ona je spoluvinnicí, ona také tak

se petváí, trpí vše, a bude házena do jednoho
koše s mužem, který brzy bude ode všech
poznán a dle pravdy ocenn. Otírala si ka-

pesníkem rty, jakoby ji pálily tím výsmšným
políbením. Na muže se podívat nemohla. Tu-
šila, že eká její pohled a nebyla si dosud
jista, co svým polibkem chtl naznait. Bu
se k ní lísá, potebuje penz a chce se s ní

udobit. Nebo ji schváln tak ranil, kde se

nemohla bránit, chtl jí naznait, že mu její

odpor iní potšení, že má dost odvahy skížit

její plány a potýrat ji, aniž by to kdo pozo-
roval. Po dlouhé chvíli man zalétl její pohled
na druhý konec stolu a vidla, že se na ni

dívá, podivn se usmívá, a jak se v jeho oích
škodolibá radost leskne. Horko ji oblilo a ne-

vdla ani, co její soused práv jí povídá. Nu,
bude silná, peká ješt chvíli, než se zanou
rozjíždt, nebo než usednou ke kartám.
A potom teprve vstane, odejde a dá se sluhou
omluvit, že jí není dobe.

Ale Roubal byl ve výborné nálad. Jakási

divoká rozkoš, že hraje komedii, o které nikdo
nemá tušení a která padá, kam míií, hnala
ho, aby pokraoval dál. Pronesený návrh, aby
pied veerem stelci se rozjeli, odmítl jako
urážku, které by nesnesl, a láhev za lahví

plnila stl. Oi hostí poaly se jiskit, hovor
stával se hlunjším a veselejším a tu a tam
zaali si stelci šeptem vypravovat anekdoty,
které se svtla denního štítily. Roubal posedá-
val, hoel ve tvái a cosi vášniv hrubého
usedalo na jeho svraštné elo. Sklenku za
sklenkou dychtiv vyprazdoval a vyrážel
krátký úsený smích, když tu i onu anekdotu
zaslechl.

Sluha rozsvítil lustr a Jaroslava, se chy-
stfila, že ddejde. V tom zaslechla Roubalv
hluný hlas.

»To není nic, milí pánové, to já vám po-

vím jinou švandu, která se hodí k honební
zábav.

«

Hovor umlkl a on poal vypravovat. Z po-

átku užíval velmi slušných výraz a teba
anekdota byla trochu lehtavá, nedávala píiny
k obav, že bude sprostou. Te však pišel

konec. A jakoby všechnu surovost chtl na-

jednou vylít, užil tak hrubých výraz, že nkteí
ze slušnjších hostí rozpait se po domácí
paní ohledli. Ostatní hodn už napilí rozesmáli

se, aby se domácímu pánu zavdili.
V tom padla sesle. Jaroslava prudce povstala

a jak sesli odstrkovala, jí pevrhla. Uklonila
se maliko svým dvma sousedm a hrozn
bledá obracela se k odchodu.

»l\am, kam, koiko!" kiel Roubal také

vstávaje »Snad si nebudeš hrát na stydlavou
panenku? Jsi zvyklá snést peprnjší ei.
K emu ta petváka*.

Neodpovídala. Vztyena vyšla ven a zaslechla

ješt mezi dvemi, jeho vyzývavý smích. Po
jejím odchodu panovalo okamžik trapné ticho.

Všichni tušili, že domácí paní byla uražena,
uznávali, že Roubal mluvil opravdu nešetrn
a nkteí poali se pohledy dorozumívat, aby
se zvedli a odjeli. Ale Roubal dosáhnuv eho
chtl, kiel na sluhu, aby chystal k veei,
a volaje, že nikoho nepustí, kázal pinést
karty a nové víno.

"Žert je žert, pánové," volal ze široka.

"Nkdy se musí nco ostejšího íci, vždy
jsme mezi sebou a na hon. Te teprve m-
žeme si voln popovídat. Na zdraví váženého
pana starosty !< (Pokraíování.)
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w
JAROSLAV GOLL.

^yl z tch, kteí mi udlali.* »Byl (ak piro-

zenou a samorostlou osobnosti, jako každý

ze souasných drsných originál
;
jeho jemnost ve

smýšlení a mluv, spojená s dmyslem, subtilním

vtipem a ná'<lonností k lehkému, hebkému ironiso-

vání byla zcela harmonickým pívlastkem jeho pi-

rozenosti, jeho tlesné konstituce a letory . . .<

(Heller, Lumír 349.)

To bylo napsáno v r. 1874, v tom roku, kdy
Goll vstoupil do redakce Lumíra vedle Sv. echa,
Hellera a Sládka, kdy se mnoho pohyboval v lite-

rárním ovzduší, kdy vydal své první Básn. Od
té doby léta utíkala, kdo byl tehdy mlád, není jím

už, kdo napsal mumraj »Robert Guiscard*, vzpo-

míná už jenom — nebo bylo-li mu tehdy dvacet

osm, bude mu v sobotu, 14. t. m. šedesát. Mnoho
se zmnilo — ale nezmnilo se nic z charakteri-

stiky dr. Hellera; a na kalhede, a kdekoli jinde,

slovem i písmem — vždy zachovává prof. Goll

pvab ducha jemného a ušlechtilého, vždy zane-

chává ve všech, kdo ho znají, dojem vysoké kultury.

Professor všeobecných djin na eské universit,

dvorní rada dr. Jaroslav Goll narodil se v Chlumci
nad Cidlinou jako syn lékav, studoval v Praze,

Gottinkách (u Waltze) a v Berlín, byl professorem

na Ceskoslovanské obchodní akademii, r. 1875 se

habilitoval, 1880 jmenován byl mimoádným, 1885

ádným professorem, loni dvorním radou.

Literatura vždy více ztrácela milovníka, ale vda
získávala tvrce. tená nalezne v O. SI. N. celou

vdeckou innost GoUovu ; máme- li vytknouti vci
hlavní, jsou to jeho lánky z djin 17. století

(i práce habilitaní) pak v letech 1883— 5 v aso-
pise eského Musea ada prací o Jednot bratrské

v XV. století, lánky v Athenaeu, v Mittheilungen

vídeského Institutu, v Revue Historique. R. 1878

a 1882 vycházejí dva svazky Ouellen und Unter-

suchungen, zabývající se Petrem Chelickým a tem-

nými poátky Jednoty — práce na rozdíl od mno-
hých domácích i cizích kvantitativn neveliké, ale

zahrnujíc! pekvapující množství domnnek a kon-

trovers, ešených s jenným taktem, jenž doma
i za hranicemi došel plného uznání. Roku 1886

vystoupil Goll proti rukopism a nezstal ani

ušeten rznými zkušenostmi; pak vydal Cechy

a Prusy ve stedovku, r. 1894 kroniku Vavince

z Bezové. Hlavní jeho inností jest pak vydávání

eského asopisu Historického, jenž letos vychází

na dvanáctý rok jeho redakcí i pilným spolu-

pracovnictvím, byv založen pro sledování práce

vdecké a publikování prací, provádných leny

semináe, který Goll roku 1882 s Emlerem, pak

Rezkem a Pekaem ídí. asopis a seminá jsou

Gollova láska, chlouba i sláva.

V seminái už celá ada .pozdjších vdeckých

pracovník vzdlala se pod jeho vedením v zákla-

dech historické kritiky, asopis pak má nejvydat-

njší zprávy o vdecké práci z rakouských, stoje

rovnocenn po boku cizím ; kolem nho seskupena

je dnes celá ada Gollových žák, již zvou se jeho

školou, ada jmen, souvisejících s universitou,

i mimo ni.

Pišeme-li o historiku, jenž ze souasných eských

stoji nejvýše, zajímá nás nejenom jeho innost

ist odborná, nýbrž ptáme se také po jeho názo-

rech filosofických, jež by se zraily v jeho díle

;

naskytují se nám slova : ideje, latentní sily, sm-
rování, koncepce ... Ale eská historiografie mla
v Palackém svou organickou dobu, Ize-li tak íci

;

kritické, jež pišla po ní, bylo potebí nemén.

• Pokrok asto objevuje se pedevším v práci po-

drobné,* napsal prof. Goll (Djiny a djepis,

Athenaeum 1889). Stoje tedy na pd kritiky,

znaje bohatost života a úzkost jednoduchých for-

mulí, mnohotvárnost vcí a chudobu jistých histo-

rických pravidel, jez je marno nazývati zákony,

nemže než velmi stízliv pozorovati všecky pokusy

o velké koncepce. Hledí historicky na Palackého

filosofii djinnou, ukazuje z jeho životního názoru, jak

»tch ideál svých pak hledal a je také nalézal

v minulosti národa eského* (. . H. IV.) a staví se

proti Masarykovi, proti mínní, že by eská otázka byla

otázkou náboženskou, že by naši buditelé »vdom
pokraovali na dráze nastoupené Husem*, ukazuje

všude, že nutno vždy poítati s mnohostí sil a

vliv, se spletivem píin, a to nejen posloupných,

nýbrž i rovnobžných, vzájemn psobících. Jestliže

s velkou zdrženlivostí formuluje svj názor o pí-

inách eského obrozeni, iní to takto: >Národ

eský byl obrozen duchem asu, duchem djin

v posledních desítiletích minulého a v prvních de-

sítiletích tohoto století ; tedy osvtou pedešlého

století, která také do našeho ješt pechází, a ideou

národnosti, jež vládne století našemu. Tak bylo
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jinde, tak u nás. U nás k tomu pistoupily tradice

z minulosti pocházející, a, což bylo rozhodné pro

zvláštní národní život, ne pro život vbec, po

mrtvu, jež vládlo ped tím, anebo vlastn po spánku,

jenž pece nebyl smrtí — snaha sebezachování,

snaha zachovati vlastní a zvláštní národnost, když

nastalo nebezpeenství nejvtší.*

Vta o historii — uitelce žije už tak dlouho,

že sotva kdy pestaneme se k ní vraceti, tebas jen

polemicky. Prof. Goll ve svém zmínném lánku
(Djiny a djepis) vyslovuje spíše odpor pro tuto

ijlobi) ; za to mluví dosti o interessu pro historii.

Nem2e souhlasiti, že by dobro vítzilo, nemže
piznati motivm cthicky chvalným hoJnoty, le pokud

hýbají djinami stávajíce se psychologickými silami.

Vta »historii bží o to, co djinami hýbe,« ne

o dobré úmysly — mla by jist astji býti opa-

kována. A stejn nutno pipomenouti slova: »Ze není

ve svt lépe, to íci nkdy zdá se paedogogicky ne-

bezpeno, a proto také z té píiny se djiny upra-

vují asto ad usm tielphini. Djiny samy neuiní

nikoho optimistou. Avšak ani pessimistou.*

Znán:é »comprendre, 6 est pardonner* rozumí se

jako motto nade vším, co prof. Goll psal, a rozumí

se také jako odpov na požadavek, jenž chtl

miti z historie »\Vellgericht«. On nikdy nestavl

ped svj soud lidi, jimiž se zabýval ; ale za to

nikdy nepestával se zajímati o skrytý jejich pvab.
Historie byla mu vždy umním, tebas umnim vy-

sokých požadavk, byla vždy inností souhlasnou

s celou jeho osobností. A pro ni ml vždy svj
ponkud tíštný, le milý a pedevším jemný sloh,

stejný v knize i slovu živém, jenž zachovával mu
úctu starších a ziskal teplou oddanost mládeže, jíž

ostatn jeho srdce bylo vždy blízké.

To se nezapomíná. A v den, jenž bude vzácným
obma stranám, v Paíži, vzdálen vlasti, ucití prof.

Goll utajenou mluvu mnohých pozdrav a pání,

jichž výhoda bude v tom, že jejich srdenost bude

vždy vtší než jejich slova. Kiocín.

2 DESKBHO ŽIVOTA

^ Nakladatelské družstvo Máje v Praze ko-

nalo 7. t. m, mimo. valnou hromadu za hojné úasti

len, kteí mli 102 podíly vlastni a zastupo-

vali 120 podíl: na tchto 228 podíl pipadaly

163 hlasy. Pi^edseda Václav Stech uvítal pí-

tomné, ohlásiv potšující zprávu, že v uplynulém
práv období správním do 30. ervna t. r. pi^ibylo

220 nových podil, representujících 44.0C0 K jmní,

k dívjším 350. Rozvoj závodu napíná volené

funkcionáe tou mrou, že v dohledné dob poet
len správního výboru na všechny úkoly nepo-

staí; proto pedstupuje výbor s návrhem, že

valná hromada mže místo 9 voliti až 12 len
do správního výboru. Mimo to uinny nkteré

menší zmny ve spoleenské smlouv týkající se

zpsobu pijímání len a ustanovováni honorova-

ného úetního znalce jako revisora. Ustanovení ta

byla jednomysln pijata i s návrhem, že pozvání

k valné hromad posílá výbor lenstvu též poštou.

Volných návrh nebo jakýchkoli pání nikdo ne-

pronesl. Po vyerpání programu podkoval pedseda
dámám a pánm, kteí v horké letní saison vážili

cestu na valnou hromadu.

— Na ztracené výsp. »Je nás tady ticet tisíc,

aie na obrovské ploše, jakou jest New York, se to

lehce ztratí. My nežijeme, my živoíme !«

Tak mi odpovdl starý, sšedivlý redaktor bez-

výrazného esko-americkelio denníku, když mladík

nezkušený jsem mu vyložil širtce a dalekosáhle

své nadšené idee, idee o esko-americké literatue,

eské základem, americké vývojem, individuáln

naší.

Od té doby uplynulo nco asu. A ta slova stále

a stále mi huí v hlav : »Jest nás tady ticet

tisíc !« A to co mlo býti pední stráží, zálohou

pro tžké asy, ztrácí se pomalu a jist v pívalu

dne, v pomrech nové zem.
Postavte se k veeru ped budovou eského

Národního domu, v Novém Yorce, na sedmdesáté

tetí ulici. Hlouek dtí vychází z eské školy

;

tvrdé eské tváe, ddictví po otcích. A sotva že

pekroí práh a vykroí z vrat, ponou hovoit

angliinou. A jedin v dckých, jiskrných oích
jim to svítí tím specifickým, eským leskem, vzdo-

rem pstovaným po staletí, ddictvím po otcích.

A doma v tsných zdech obrovského New Yorku

dosud slyší staré eské písn, zvsti o starých

eských strastech, o starých eských vzdorech.

A vzdoru rozumjí, ale jich vzdor není vzdorem

echa, vrozeným vzdorem ujameného národa, ale

spíše pýcha proletáského uliníka, bezstarostného

ve svých denních starostech, zvyklého nositi hlavu

vysoko.

íkají, že Cech jest duše lokajská; íká se tak

všelicos, ale jisto jest, že eský vysthovalec chodí

vzpímen a váží si sama sebe. To dlá okolí.

A i když to okolí není tak ideáln svobodou a

bratrstvím oplývající zem zaslíbená, pece okolí

jest lepší, nežli pomry, v kterých se to živoilo

doma. A vdomí tohoto napravuje páte, napomáhá
nositi hlavu vzhru.

Ale toto již nejsou eši. Nový prvek pimísil se

k zddnému charakteru, a sám hoch hrd prohlásí

se .Amerianem. .\ teprve po delším ptaní vysvtlí

ti, že rodie byli eského pvodu. A co se jeho

týe — istokrevný Yankee. A na dotvrzení za-

hvízdá ti starý popvek, písniku o vzdoru, ne však

"00



RONlK IV. M ÁJ ÍSLO 44.

o tom eském passivním vzdoru, ale mohutný nápv
americké lásky k svobod, baladu o tom, jak prostý

sedlák Yankee doodle vyjel se rvát za zásady a

svobodu, proti králi a žoldném jeho a proti ce-

lému svtu.

Je nás tady ticet tisic a všichni musí tím pro-

jíti a jednoho jitra se probudíme a cítíme tu pe-
mnu ve všech žilách, v celém tle a cítíme, že to

co za námi, zlé a dobré, jest ztraceno pro vždy

a na vždycky a my že jsme píslušníky nového
národa, možná že lepšího a mižná že také ne,

ale na každý pád šastnišího, s pevnou pdou
pod nohami, jasnou, nezkalenou oblohou nad hlavou

a nároky na bezstarostnou budoucnost. Jest to pocit

obrovský, až zarážející a mnohému nad tou veli-

kosti bije srdce zrychlen a hlava se toi a mno-
hému nad tou velikosti tém srdce puká; i jest

ta píina jiná, nežli velikost? Kdož ví!

Pro eský národ jsme ztraceni. Nyní nebo po-

zdji. A jedin kdesi kterýsi staroušek, konserva-

tivní duše upímná i po letech a letech dobelhá se

dom z erné hodinky a lámanou angliinou roz-

povídá se svým vnouatm, jakže Palackému, otci

národa, ruku stiskl, jaká že to vlast ta stará za

oceánem a jaký že to muž byl Mistr Jan Has a

jací že t3 rvái ti staí eši. A dti naslouchají,

poslouchají eem, které nemají pro n úzký význam
djepisný, ale spíše kouzlo pohádky a za noci pak
sni o bezích Vltavy, jejíž voda daleko šumí a šumí,

a jaký že to byl hrdina Jan Žizka, chlapík jedno-

oký, který tém jak George Washington nikoho

ve svt širém, ani krále samého se nebál. —
Jest nás tady ticet tisíc; naše dti a dti naších

dtí a nad hlavami nám vlaje hvzdami posetý

prapor. A staré boje ve staré vlasti zní nám jakoby

pohádka. F. L. Hackenbutg.

t

-^ Matice vyššího vzdlání v Americe, o jejímž

založeni a prvních poátcích pinesl Máj v . 42.

r. II. krátký lánek, pokrauje a prospívá zdatn
za vytknutým cílem, který jest: podporovati ne-

majetnou mládež eskoamerickou v studiích uni-

versitních, aby tak, nabyvši vyššího vzdlání,

národu svému v nové vlasti co nejlépe prospti

mohla. Uchaze neb uchazeka o stipendium »muíí
býti eského pvodu, chovati eské city a ovládati

eskou e« — pedpisují stanovy. Dle výkazu

posledního vyplatila Matice za krátkou pomrn
dobu, tí let, svého ušlechtilého psobení: 4215 dol-

laru svému úelu. Stipendia poskytnutá jako estné
pjky, jsou po nabytí pevného postavení živtoního,

zpt splatná.

Bohužel nedostává se Matici vyššího vzdlání té

všestranné podpory mezi americkými Cechy, jaké

by zasluhovala, a itá nejpednjší muže k národu

našemu za moem se hlásící, mezi své leny, mimo
etné spolky a spolkové ády. Spisovatel Jan Ha-
vlasa, meškající práv v Americe, navrhl k upevnní
financi Matice zavedení národního kolku, na zp-
sob našeho matiního — avšak Amerikáni vbec.

éA''

^̂̂'

J. Štursa: Madame Hamlet.

tedy také ešti, nejsou zvyklí na jakékoli kolky,

vyjma poštovní, a tak narazil návrh na odpor.
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Z tch nesnázi Matice vyššího vzdláni najde

jist cestu, he však, že v posledni dob dokala
se i v táboe vlastnim útok, namiených proti

ústavu samému, hlavn však proti osobám v ele

jeho stojícím. Na takové podmiláni pdy nebylo

nikdy a nikde neni mezi Cechy nouze, nejvíce pi-

chází, jak známo, vždy od lidí, kteí sami vci
nepispli ani finann, ani duševn jí neprospli.

inny dokonce pokusy i do list v staré vlasti

vycházejících penésti tyto osobní a více ješt ob-

chodní nevraživosti, i nelze dosti tu doporuiti

opatrnost co nejvtší, aby se neznalostí pomr
neinila kivda.

Matice vyššího vzdlání jist vše dobe peká
a píijde dále za svou záslužnou inností.

Fr. Heriles.

— Závr slovanské ankety. Pvodce a nadšený

propagátor této myšlenky pozval nás k pátelskému

pohovoru. Nkolikamsíní práce byla skonena a

navrhovateli slovanské ankety tanuly na mysli

mnohá pání, smující k praktickým dsledkm
theoretických podnt. Za vlahého podveera puto-

vali jsme malostranskými ulikami, až octli jsme

se v kamenné pohádce hradanské. Stojíme na

Loretánském námstí a pátráme po domu, v nmž
vyhledal si tichý koutek vážený náš pítel. Vstu-

pujeme do starého domu, jehož celý ráz tvoi za-

jímavý lánek v etzu staropražských budov, do-

dávajících tomuto odlehlému pražskému zátiší ne-

vystihlého a nenapodobitelného pvabu. Bloudíme

po chodbách, až ocitáme se v jakémsi mezipate,

které vyniká praoriginální zvláštností . . z jedné

strany je takka pízemkem, ze druhé strany, po-

hližíme-li k nmu ze zahradní dvojité terassy, jsou

okna jeho v závratné výši asi pátého patra. Cosi

tajuplného, co pipomínalo nám popisné partie

Herlošových román, vydychuje z tohoto ztraceného,

odlehlého pražského inžáku, jenž býval kdysi

baštou patricijské zámožné rodiny. Vidli jsme

z bytu panorama, jehož jsme se ani nasytiti ne-

mohli. Na právo trní residenní palác strahovského

opatství, pej námi smála se kypící zeleií skvost-

ných zahrad, do nichž zapadající slunce vrhalo

nejnádhernjší svoje svtelné relle.xy. Daleko na

obzorech rýsovaly se kontury ddin, pod námi

v kotlin záila Praha, zabarvená snivou západovou

ervení a protkaná stíbrnou pentlí vltavského toku.

V tu chvíli jsme teprve chápali, pro sem do tchto

konin zatulují se nkteí Pražáci na stálý pobyt
— jsou královsky odmnni za nkolikeré denní

dosti daleké a namáhavé cesty.

Naše pekvapení nebylo tímto bájeným rozhledem

vyerpáno. Jdeme chodbou, sestupujeme skrytým

schodištm a po mnohých oklikách vystupujeme

uzounkými dvíky na první terassu. Pod námi

Hluboká cesta a bezprostedn nad ni druhá terassa.

Píd drahocenné prsti tu znamenit využitkováno . .

staré stroa.y obaleny jsou ovocem a ohromný oech
rozpíná košatou korunu v celé záplav svžího
listoví. Zdný val, na nmž vysoká stavba sedí

jako kamenný obr, zalit je proudy popínavé rostliny.

Octli jsme se na zcela opané stran, ve hloubce,

odkud jako ze dna studn pohlížíme k oknu,

u kterého isme ped nkolika okamžiky stáli v za-

níceném vzrušení. Soumrak padal na msto a praž-

ské zvony zaply veerní Ave. Loretánské zvonky,

o nichž Neruda vypravuje tklivou legendu, hlaholily

vzdáleným echem a znly ve velebném souzvuku
jako elegická dumka. Nebe stídalo barvy a zelená

plocha zahrad mnila se jako hladina jezera. Z jednch
dvíek vyšel lovk a než jsme se nadali, poruil
stoleku pod starým stromem a on pokryl se štdrým
nadlením. Sedíme nad komunikaní tepnou hradan-
skou, která zvolna tichne a se vyprazdfiuje. Srpek

msíce zablal se nad strahovskou silhouettou, hvzdy
prokoukly a vojenská veerka pronikavými tóny svo-

lávala mužstvo do kasáren. Zaplanula pouliní svtla

a jedno, vsunuté do zelené kštice valu, zmnilo
terassovou zele v báchorkovou kulissu. Pražský pro-

spekt pipomínal poetickou náladu z Louisy a moe
zelen ped námi halilo se v tajuplné pološero,

v nmž dotikávalo ptactvo veerní svoje tácky. A
tu do ticha vletl jako pták první tón a v záptí

za ním dovedná ruka loudila z dobrého nástroje

arokrásu Chopinovy komposice.

Nezapomeneme na ervnový veer, jejž prožili

jsme na terasse starého hradanského domu. Dost

možná, že se ho budeme jednou dovolávati jako

památného okamžiku. Porokovali jsme o tom, jakým
zpsobem ešiti popudy a návrhy, jež byly vyslo-

veny ve slovanské anket. Myšlenka je stará, už

Kolár toužil po realisováni toho, co podnes nestalo

se skutkem ... ale nadejde, musí pijíti doba, kdy
velké a krásné myšlenky — jsou tolik, jako vzduch,

jak ekl náš hostitel — stanou se skutkem. Není

ovšem na ase zmifiovat se o plánech a projektech,

jež na tomto závreném debatovém veírku naší

slovanské ankety z dkladných pohovor se vy-

krystalisovaly — ale my jsme v pozdní hodin
noní vycházeli tajnou brankou do Hluboké cesty

s pevným pedsevzetím, že pispjeme ze všech sil

svých k tomu, aby slovanská anketa nezarostla

v roníku Máje travou zapomenutí. — r.

- Dr. R. J Kronbauer: Duellanti. Je to sou-

bor povídek, novelek, románových osnov, jichž vý-

znaným djem je souboj. Autor pedeslal své

knize pedmluvu — u belletrie vc dosti ídká —
ve které vystupuje z rámce vypravovatele co ob-

hajovatel sociálního zjevu, v dob, kdy zjev ten

v oích vzdlanc nabývá ím dále tím více odios-

ního rysu. Nelze popíti, že spisovatel uhodil na

strunu šastnou. Poukazuje k tomu, že jsou situace,

v nichž nelze jinak se ubrániti odprci zlému a

opatrnému, proti nmuž není jiné zbran, že jsou

pípady, kde odvrátiti zlobu a nepravost u jistých

ábelských povah vskutku není možno jinak. Sám
však v jedné ze svých prací právem zase souboj

ironisuje dvma starými páteli, kteí se jednou

pohádají a jichž souboj skrze jich dvrníky zvrtne
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se — v banket. A už má však tená o duellu

mínni jakékoli — i referent náleží k jeho odpr-
cm, pele pece jen tuto sbírku se zájmem a od-

loží ji s dojmy sympatie pro jich autora. Kron-

bauer umí toiii z prjstého zdánliv píbhu, který

slyšel vyprávti nebj jehož byl svdkem, dmy-

Nemyslete, že snad dj je všecko — Kronbauer
má mimo nj vždy s dostatek barev pro kresbu

ústedí a vystiženi povah, aniž by se na ujmu
dje ztrácel v analysách psych, které jsou v mo-
derní a »moderní« tvorb tak obhbeny, a v liniích

kraje, které asto pohlií pl knihy a udusí asto

'íTVT*'!'

#

Vratislav Brunner: Jarní pfse.

sinou osnovou dje, jenž je jeho autorstvím, jeho

umleckým dílem, stvoiti belletristickou práci, která

má zrno, pointu úinn pihrocenou, nebo drama-

ticky katastrofální vyvrcholení. A už ten který

souboj vyzní smírn i tragicky, jako v píbhu
polského lékae, jemuž odprce urazil matku, a už
vdí ideou povídky je láska i uražená ctižádost i
potrestaná svévole — vždy má historie svou poteb-

nou dosi pravdpodobnosti, svj bohatý, napínavý

dj a svoji poctivou morálku.

zájem tenáv. Organicky a oekonomicky pracuje

Kronbauer — jemu je vždy hlavní vcí pííbh
belletristického zpracování hodný; je si vdom,
kolik z které barvy své palety nabrat do šttce.

A se nebojí, kde je toho teba, býti pastosním,

nemaluje krajinu pro krajinu, duši pro duši, ale

píbh pro píbh, jeho pointu a jeho essenciální

morálku, kterou neteba ani široce, rozplizle uvá-

dti. Staí slovo, neb ani toho neteba. Referent

je také tená, ale gourmand. Pete-li knihu do
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konce, je mu to nepochybným dkazem její raison

tre. Tato kniha bude se ísti ješt pak, až naši

a cizí »moderní« nebudou známi ani dle jména.
—s — a—

_^^ První úspch Kubelíkíiv. Je známo, že

Kubeh'kovi pomohl do svta koncertní výbor Spolku

eských žurnalist, ale jenom nkolik zasvcenc
ví o tom, jak se stalo, že Kubelík dostal se v po-

slední chvíli na poad koncertu, jenž stal se první

metou jeho slavné dráhy. Šastný a vynalézavý

poadatel koncert Spolku eských žurnalist Karel

Kádner chystal na rok 1898. njaké pekvapení.

Volba padla tenkráte na primaria eského kvarteta,

skladatele a virtuosa na housle Karla H o f f m a n n a.

Program byl sestaven, chyblo jenom houslové

islo Hoffmannovo, jenž nemohl se odhodlati k tomu,

se vší uritosti pislíbiti úinkováni. Vymlouval

se na svoji funkci v kvartetu a panu Kádnerovi

dával na uváženou, je-li radno poítali s ním, když

bude asi práv v den koncertu jinde zamstnán.

Byla mu znovu a znovu lhta k definitivnímu roz-

hodnutí prodlužována, až se stalo, co Hoffmann

tušil ... v poslední chvíli, asi ti dny ped kon-

certem, dostal poadatel koncertu lístek, v nmž
se virtuos omlouval náhlým odjezdem z Prahy.

To bylo ovšem velice nepíjemné nadlení. Po-

adatel však neztratil hlavu a rozebhl se ku známým
hudebníkm na poradu. Byla tžká pomoc v takové

situaci . . kde jen na kvap sehnat dstojného sub-

stituta populárního mistra ? Spolehlivým útoištm bý-

val v takových chvílích vždy skladatel V. J. Novotný.

Vyslechl stesky Kádnerovy, pemýšlel, hledal . . ale

zdálo se, že ani on pomoci nedovede. Kádner se

již již rozhodoval, že koncert odloží na dobu po-

zjší.

» Pokejte, píteli, « zvolal najednou V. J. No-

votný . . »nco mn práv napadlo. Byl jsem v so-

botu v konser^fatoi a poslechl jsem si produkce

nkterých konservatorist. Jeden z nich mne pe-
kvapil bájenou, temperamentní hrou., tuším, že

se jmenuje ten hoch Kubelík. Hrál Mendels-

sohnv koncert tak precisn, s takou unášející

vervou, že jsem byl do opravdy nadšen a okouzlen.

Víle co, zkuste to s tím Kubelíkem — požádejte

prof. Ševíka, aby mu dovolil veejn vystoupit,

a uvidíte, že ten mladík zpsobí sensaci. Jeho

e.xterieur . . jeho mládí . . ale hlavn jeho hra, to

bude pro Prahu znamenitá novinka . . nehledejte

nikoho jiného a napište do novin, že bude hráti

Kubelík. Slyším, že to je chudý hoch, talent má
obdivuhodný . . aspoi mu pomžete do svta . .<

To bylo nco, to znlo skuten lákav a mnoho-

slibn. Kádner sedl ihned ke psacímu stolu, napsal

Kubelíkovi psaní — neopomnl ovšem pipomenouti,

že koncert je ve prospch humánní instituce a že

mladý virtuos mže poítati na podporu jenom

morální — promluveno s prof. Ševíkem a za tri

dny Kubelík v Praze poprvé veejn hrál. Úspch
jeho byl, jak je po dnešní den v pamti, tak ne-

vídaný, tak ohromný, že brzo na to poádal Kubelík

koncert ve Vídni a o nco pozdji v Pešti, kde

speetna byla jeho sláva. O Kubelíkovi možno

íci, že pišel a zvítzil. Je si toho dobe vdom,
že první vavíny sklízel zásluhou Spolku eských
žurnalist a výmluvným zpsobem dokázal, že na

to nezapomnl. — r.

D Slosování prémií v cen 3000 K, urených

pro odbratele Máje, se blíži. Kupony pro odbra-

tele ísel byly v minulém ísle, pro pedplatitele

sešitového vydání jsou v tomto sešitu. Kdo celý

roník pedplatil, vyplní kupon a odevzdá dle po-

kyn v insertní isti, kdež jsou podrobnosti slo-

sování uvedeny.

^ Vratislav Brunner Jarní písní ešil zají-

mavý problém technický. Hrubými skvrnami na

nepi pra /eném plátn vyjádil více, než by byl mohl

studenou a tvrdou manýrou akademickou. Kolem

skrání milenc, kráejících lesem, vlaje vonný dech

jara a jich postavy zalévá mkký svit slabého

slunce, pronikající parami probuzené pírody. Jarní

píse je starší prací Brunnerovou, jenž v poslední

dob upoutal pozornost veejnosti svými knihovými

dekoracemi.

^ J. Štursa. Madame Hamlet. Štursovy

díví akty i hlavy jsou pracovány s nezvykle jem-

ným citem pro kehké formy dívího tla nezralého

nebo chorobného, aniž by jeho ženy dosplé,

mezi nž adíme reprodukovanou dnes ženu s lebkou,

ztrácely s plných svých tvar a pevných linií.

Z mladé, ale dosti obsáhlé a slibné tvorby Štursovy

pineseme ješt hojnjší ukázky.
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Vidina.

Sdes »Ave« zní, a smutno v kraji.

Mlh závoj padá do polí.

V mou samotu tvé oi plají,

však srdce víc už nebolí!

Hra dohrána! — Tvá hoká slova

již neudsí duši mou.
Ty mrtva jsi! — Pro pišla's znova?
Jak dív i te tvé zraky Ihou,

jak dív i te jich váše mámí
plamenem truchlým oh zlých.
Však kde tvj hlas, jenž zvonk hrami
v duši mé kouzlil jas a smích?

Jde kolem v noc tvj fantom bledý,
jak rží hasne záplava
za moem kdes. — A naposledy
ruku mi chladnou podává!

Hymna kráse.

^ vášní k tob hnán, jak vrak ve bsu vln

v klin zrádných skal,

já vdn zím zas den, kdy zrak Tvj, arupln,
ve snech mých vzplál!

Ty vznesla's touhu mou, jak churavící kvt
ke slunci, výš

!

Jak svtlo tonoucích za nocí plných bd
v mém srdci bdíš

!

Ni nebes konina když nestaila ti

— oh vný den !
—

Ty smle vedla's mne — stkvla až k závrati, —
v zlý temnot sen,

až v pekel propasti, ve híchu erný chrám,
kde žal a ds.

Však hlas Tvj, zrak, podoben hvzdným hrám,
zas výš mne vznes

!

Má duše cele Tvá, mé krve prudký var.

Chci s tebou v let

do kraj jiných zas, kam smutku nesáh' spár,

však nikdy zpt!

C^)(^ ^^ <^«)#7
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BOHUMIL BRODSKY:

Za obzorem.
(Pokraováni).

líži! spolenost, pro-

hodil, že za to. co
mlu\ í víno, nikdo ne-

mže, smál se, žertoval,

lichotil, aspolenost se-

trvala. Ano, je to pravda,

že se nesmi to, co se

v podnapilosti i:ekne,

tak písn vážit. Ostat-

n, pro by chvátali.'

Dobe se mají, spolenost je rozjaená a takové
zábavy tak brzy^ nezažijí. Po chvílí rozdlila

se spolenost. ást usedla ke kartám, ást se

dala do zpvu a žertování, a Doliny znly
hlunou veselostí.

O pul noci konen zvedali se hosté. Roubal
již vrávoral, stále cosi povídal a dívaje se

blb na pípravy k odchodu, smál se všemu.
Hosty až dol nevyprovázel, ponvadž se bál

schod. Usedl ješt sám za stl a leje do sebe

víno, klátil hlavou.

• Zkrotili jsme holubiku,* chechtal se, na-

tahuje daleko nohy a kousaje doutník. »Za
tisíc zlatých stojí ta švanda. He, kde je paní ?«

rozkikl se náhle na sluhu, jenž odklízel síclenky

se stolu.

»Odjela, milostpane,< ekl krátce.

>Cože! Kam odjela?* ptal se, vypouliv na
sluhu oi.
»Nemohu sloužit, kam ji Václav vezl.*

>Václav ji vezl.' Jdi pro Václava, hned ho
chci vidt.*

Sluha zmizel a Roubal povstav tžce, vrá-

voral k pokoji, v nmž Jaroslava poslední as
bydlila. Myslil, že bude pokoj zaven a chytiv

za kliku, chtl dvemi zalomcovat. Ale dvée
povolily a on se zachytil, aby neupadl. Vešel
do pokoje. Bylo v nm pítmí, ale pece vidl
dobe na lože a po pokoji. Všechno prázdné.

Stál chvíli nesmírn pekvapen. Nedovedl rychle

myslit a tžce spojoval své myšlenky. Odjela.

Kam? Pro? Snad na vždy? Jindy si toho
pál, ale te, když to pišlo, jaksi ho to ohro-

milo. Nechal dvée oteveny a vracel se do
jídelny. Zase usedl a zase se napil, ale už
málo. Nechutnalo mu a doutníkem mrštil

o podlahu. Zlost ho zalévala, ale neml sil, aby
se vyzuil. ekal na koího a stále si pál dov-
dti se, kam žena jela. Cht!o se mu spát,

ale vdomí, že musí se dopátrat cesty Jaro-

slaviny, drželo ho v jídeln.

Na chvat obleen vešel koí do jídelny a

zastavil se u dveí.
»Sem poj, Václave,* volal na. »Tu máš,

napij se, je to dobré, nic takového jsi dosud
nepil A te mi povz, kam jela paní.«

• Poruila, abych jí odvezl na nádraží, « sd-
loval koí polekan.

• Pro jsi mi to neekl, co? Kdo je tvým
pánem ?«

• Prosím ponížen za odpuštní, ja za nic

nemohu,* omlouval se koí. •Služka s vee-
rem ke mn pibhla, abych hned zapahal.
Myslil jsem si, že povezu nkterého hosta
dom. Zapáhljsem a když jsem pijel k domu,
vyšla milostpaní, sedla si a povídá, abych jel

na nádraží. Jel jsem tedy.*

• Dobrá, dobrá*, huel Roubal. Pes svou
opilost poal chápat, že není radno dlat mnoho
hluku. »Chcí se jen ptát, nestalo-li se cestou

žádné neštstí, víš, že se kon v noci bojí.

Paní mohla pokat na ráno, jak jsem jí radil.

Dobe jsi ji dovezl?*
•Dobe, milostpane.*

»Jsi za to hodný. Brzy zase pro ni pojedeš.

Jen když jsi paní dobe odvezl «

Koí velmi ost3'chav vypil víno, bral doutník
a vida, že s ním pán už nehovoí, odcházel,

tiše pozdravuje. Roubal zadíval se ped sebe

a snažil se pamt soustedit ke skutku, který

se stal. Ale hlava mu klesala únavou. Zahuel
nco a tžce povstav dovlekl se do ložnice.

Rozházel odv po zemi a vrhnuv se na lože,

usnul v záptí.

Probudil se proti svému obyeji velmi záhy.
Jakoby ho cosi znepokojovalo, pohnul sebou
nkolikrát a otevev oi, podíval se k oknu.
Slunce dosud nevyšlo, a on se obrátil ke stn,
aby ješt usnul. V tom mu však napadl veer
a s ním vzpomínka, že mluvil nco o odjezdu
své paní. Otevel znovu oi a pemáhaje bo-

lení hlavy, snažil se na vše dobe upamatovati.
Ano, už ví, koí byl v jídeln, dával mu pít,

a ten vypravoval, že odvážel milostpaní na
nádraží. Dímota ho opouštla a leže nehybn
vyvolával pedstavy pedešlého dne. Te už
ví, jak to bylo. Na všechno si vzpomnl, na
svj polibek, na vdomí rozkoše, že ji mohl
tak chyte dráždit. Jak byla bledá a jak se

asi pemáhala. A potom byl popuzen, že z-
stává klidnou, že mu neoplácí nepátelskými
pohledy, že zachovává vznešenou dstojnost.

Napadla ho ona sprostá anekdota. Dost dlouho
zápasil, má-li ji íci, ale pudilo ho vše, jen

aby ekl. Ona bude chtít zachovat klid až

do konce, aby ped hostmi neobnažila své

tajné rány a jemu to bude požitkem, vidt ji

tak trpící. A pak odcházela. Pamatuje se, jak

starosta a nkteí byli v rozpacích, jak jemu
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samotnému bylo horko, ale ml pece divokou

radost, že to provedl. Pro tloukla seslí? Pro
pede všemi dávala na jevo tolik pohrdání?

Mohla pouze okamžik sekat a potom nená-

padn odejít .Ale to se mu mstila, to ped
lidmi si chtla dodat trpitelské tvánosti. Unes
snad se bude po okresu hovoit o tom, jaký

výstup mli a jak ho strestala.

Posadil se prudce na loži a obemknuv ru-

,
kama kolena, pemýšlel dál. Ano, odjela, od-

jela na dobro hned v noci a roztržka je

veejnou. Bylo to hloupé, že se po ní ptal,

že eledína volal. Škodil své cti, že s tím

hloupým chlapem hovoil a chtl ho obelhat.

Takoví jsou chytejší, než si každý myslí.

A práv v dob, kdy chtl ve veejnosti za-

ujmout pevné postavení, budou se pronášet

skandální povsti o jeho domácnosti. Ne, tomu
musí pedejit, musí napravit, co pokazil. Jde

tu také o jeho prospch. Rada mu nikdy ne-

byl pítelem, ten jí bude nyní radit a dojde-li

k rozvodu, mže žádat peníze zpt. Pišel by
o Doliny, o postavení, o esf. Jaká je to po-

šetilá ženská! Pro nemla rozum, pro se

k nmu nechovala jako Blažena ? Kdyby bý-

vala nechtla hrát tilohu vysoké paní, kdyby
se byla starala o dm a jemu dala pokoj, ne-

dráždila ho odporem, svou okázale projevo-

vanou nevinností, snad by si byl na ni zvykl

a mohl být pokoj. Napraut musí, rychle na-

pravit, co se dá. Aspoi jeden rok musí žit ve

spoleném manželství, aby ml nároky na její

majetek. Potom a už se stane cokoliv. Vykáže
jí roní píjem a z toho a je živa kdekoliv

a u kohokoli, vždyf on bez ní dovede být živ.

Vstával. Hlava ho bolela, celé tlo táslo se

ješt úinkem vína, ale už nedbal. Omyl se,

zazvonil o snídaní a zavolav služku, vzkázal

koímu, by zapahl. Odpoledne bude v T.,

a cestou ho napadne, jak si má poínat a ím
situaci opt urovnat. Jen kdyby ho ta hlava

tolik nebolela, aby nabyl své obvyklé bystrosti.

Takhle má lebku jako prázdnou a nic kloud-

ného mu nenapadne. Hloupá vc. Sám si jí

zavinil svým špatným výpotem. Mohl doléhat

na Blaženu, ta by byla jist neodolala a zekla
se ekání na svj podíl po muži. Mla sice

mí, ale bylo by lo stailo, byl by ml ná-

hradou rozkošnou ženu, která by mu byla

život osladila a nesprotivila se mu hned po

svatb. Pepoítal se, usoudil zkrátka, sáhl

po rybice, která se mu zdála být zlatitjší

a zatím byla kousavá.

Napravoval pokaženou chu a podailo se

mu, že aspo strhaný^ výraz jeho tváe ustoupil

svžeJM'mu vzezení. Když usedl do koáru
a venkovský, píjemn teplý vzduch ho ovanul,

vracela se mu pirozená chu k innosti. Než
dojel na stanici, byl už v dobré nálad, a ve

vagón pohodln se podepev do kouta, spá-

dal své vystoupení. Ano, bude hráti na ne-

vinného, svede vše na své rozjaení, na pe-
kroení míry v pití a na podráždnost Jaro-

slavy. Nemže být jinak, je jaksi churavá,

nervov podráždná a proto každá malikost
ji tolik popuzuje, jeví se jí v jiném svtle,

uráží ji, strhuje ji k výstupm a k poínání
si, které ukazuje na duševní rozvrat. Aí se

vrátí do Dolin a z jara mže do lázní, nkam
k moi, aby jí slané koupele sesílily, aby zase

porušenou tlesnou soustavu utužily a s tím

jí vrátily pokojné nazíraní na život. On za

sebe slíbí, že bude mít zetel na její chorobu,

že se vynasnaží odstranit vše dráždivé a pe-
moci svou prudkost. Ostatn oni sami musí
mu pomoci, rada i Blažena, ponvadž se ne-

jedná pouze o jeho skandál, ale také o nepí-
znivé posuzování Jaroslavy a jejích pátel.

Dojel do T. po tetí hodin a najav si po-

voz, dal se odvézt do villy. U Vraštila se

nestavil. Seká s tou návštvou, až jak ve

vile pochodí. Budou-li ho píke odbývat, zajde

ke správci, vypoví mu vše, aby obecenstvo

v T. bylo také s jeho strany poueno.
Ped villou opustil povoz a poslav jej zpt,

vešel do vnit. Služka, jež mu otevírala, ulek-

nuté ucouvla.

»Jsou dámy doma?«, ptal se krátce.

•Jsou, pan rada je tu také.«

>To je dobe. Ohlaste m.< A šel zvolna

za ní po schodech. Slyšel vzdálený hovor,

jemuž nerozuml, njaké dvée bouchly a za

okamžik otevírala služka dvée. Když vešel,

vidl, že se práv chystali ke svain. Bylo

prosteno pro ti, ale pítomen byl pouze rada

a Blažena. Oba byli rozrušeni, rozpáiti a rada

zamraen se obracel k oknu.

»To jste dostali pojednou hostí!*, zasmál

se jako trpce. »A jak nemilého hosta na-

posled!*

»Dobe, že jsi pijel. Jsme velmi nešastni.

Poj, posa se a povz nám, co se vlastn stalo.

Slávka je jako nmá, pláe nebo zaryt se

ped sebe dívá a nic bližšího nechce íci.«

• Myslíš si, že je mi lépe? Jsem muž a do-

vedu své pohnutí opanovat. V mi však, že

bych radji vzal revolver a zastelil se.«

Podával Blažen ruku a potom pistupoval

k radovi, který chvíli jakby jeho podávané

ruky nevidl. Vida nezbytí, podal mu chladn

a podíval se na písn svýma chladnýma

oima.
»Není na vás vidt, že byste byl tak ne-

šasten*, povídal kousav.
»Mám snad plakat?* ptal se prudce, zapo-

mínaje na svj úmysl, zachovat chladnost.

»Arci, když pláe žena, mže se muž smát.

Dost smutné, že za necelého tvrt roku žena

od vás utíká! Tušil jsem, co se stane, ale

vy jse tehdy, když jsem dve bránil, byl

45'
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obratnjší než já. Dokažte te, že jste mén
vinen než ona.«

» Dovolte, pane rado, vy si poínáte, jako

byste ml ped sebou zloince, jehož vina je

dokázaná a jenž zaslouží šibenici. Sluší se

snad vyslechnout ob strany.*

»Nemám k vám vbec dvry, ekl rada

proti svému obyeji velmi píke.
»Já k vám také ne, pane rado. Nauil jsem

se vás znát také s jiné strany, než jako šle-

chetného ochránce svj'ch švakrových."

>Bezpochyby jako svého nepítele. Tím jsem,

netajím se tím.«

>A mn to nevadí. Nebýt vás, mohl jsem

být ženat s Blaženou, která se dívá na svt
zcelajinak než Jaroslava. Mohl jsem být šasten

a spokojen. Toužíte-li snad sám po ruce své

švakrové, mžete to poctiv íci.«

>.>\le, pánové, co to mluvíte!*, volala Blažena

polekaná rostoucí ostrostí výraz obou svá-

ících se muž. iViktore, pokej pece až co

nám Jan ekne. A ty, Jene, nepodezívej švakra

z takových pošetilostí. Vždy je to k smíchu,

co mu vytýkáš.* A zasmála se bezdky pi
myšlence, že by rada ml být jejím nápad-

níkem. Ale snad že nkde v skrytu srdce

radova nco podobného dímalo, i že snad

se upamatoval na svj soudcovský klid, rada

se obrátil a postaviv S3 k oknu, nevšímal si

Roubala dále. Blažena vzala Jana za ruku

a donutila ho, aby se posadil.

>Povídej mí te hezky zvolna a upímn,
co se to u vás stalo*, povídala rozšafn. »Jsem
dnes všecka polekaná. V noci jsem div ne-

omdlela, když nás Slávka zburcovala. Pišla

jako smrt bledá, na nohou stát nemohla a te-

prve po chvíli jsem aspo tolik se dovdla,
že odjela od tebe sama. V první chvíli jsem
se domnívala, že jsi ji vyhnal.*

»Vyhnall Já! Kdo si jí víc vážil a kdo má
upímnjší vli, abychom byli svorn a lásky-

pln živi, než já! Vždy jsem se proto ženil.

Ale ona od té doby, kdy opustila tuto villu,

žije tak, jakby srdce i pam nechala tu a do
Dolin si pivezla tajnou hokost. Prosím t,

nestonala nikdy doma?*
>Jaroslava? Ne, nikdy nebyla churava*, udi-

ven ekla Blažena.

>Tedy jste to nepozorovali, nebo na ni od-

louení od vás tolik úinkovalo. Krátce eeno,
Jaroslava není,a už tlesn i duševn, zdráva.*

Rada se u okna obrátil a vrhnuv na Rou-
bala pohrdavý pohled, zlomysln se pousmál.
Ale Blažena nevidla lismvu. Sdlení Rouba-
lovo píliš ji zaujalo.

•Ona v Dolinách stonala?*, ptala se sta-

rostliv.

»V pravém slova smyslu nestonala, ale po-

zoruji to na ní', vykládal horliv, jakobj' sám
vil tomu, co povídal. »Kterak si mám jinak

vyložit její nedtklivou podráždnosc V Pamatuj
se, kterak hned tehdy, když jsi u nás byla

na návštv, jsem li nadhodil, že se Jaroslava

do praktického života nehodí, že nesnese žert,

že je píliš snivá, že se podivn dívá na man-
želství, zkrátka už tehdy ve mn rostlo pode-
zení, že zdraví ženino není v poádku. Pa-

matuješ se pece na naší rozmluvu."
•Opravdu, pamatuji se, že tehdy od nás

Slávka odešla. Byli jsme tolik veselí, a ona se

stále rozmrzele na nás dívala.*

»Nu vidíš, že nelhu a že je dobe, když
i druhé stran se sluchu popeje*, s jakýmsi
zadostuinním a drazem pronesl a významn
se podíval na radu. •Tehdy jsem se domníval,

že je to snad následek ne dost taktního uvítání

mou matkou a sestrou, a tšil jsem se, že až

odejdou, bude dobe. Mj Bože, nezapírám,

že moje matka i sestra jsou jen prosté ženy,

že se jim nedostalo takového pelivého vy-

chování jako Jaroslav, Ale aby snad byly jí

v nem ubližovaly nebo jí urážely, toho bych
byl sám nedopustil. Muži je vždy milejší žena
než sestra. A já jsem Jaroslav byl vden,
že mí pomohla uspoádat finanní pomry.
Ale jako byla podráždnou, dokud matka se

sestrou byly v dom, tak a ješt více byla

podráždna, kdj'ž se odsthovaly. Práv v den
satku vybuchla poprvé tak násiln. Nejen že

odepela úastnit se satku, který byl slaven

v pízemi našeho domu, ješt potom, když
jsem pišel z pátelské zábavy do našeho bytu,

vyvolala výstup, který byl poátkem našich

domácích svár. Pil jsem víc, byl jsem trochu

rozjaen a ona mnou tolik pohrdala, že utekla

do hostinského pokoje, tam se zavela a nikdy

již se nevrátila do ložnice. To snad postaí,

abyste poznali, že se také ona chovala pepjat.

Aí už uznávám svou vinu, že jsem se tehdy

podnapil, to snad není takovým tžkým pro-

vinním, abych byl házen na jednu hromadu
s njakými surovci. To by mnoho, ba vtšina
žen musila od svých muž utéci.*

»Nestalo-li se nic horšího, pak arci to bylo

od Jaroslavy zpozdilé", pipouštla Blažena.

»A ím omluvíte své surovosti, kterých jste

se veejn dopouštl?*, ozval se rada popuzen
Blaženiným pipouštním hájení Roubalova.

•O jakých surovostech hovoíte?*, ptal se

udiven. •Bil jsem ji snad?*
•Nebil, to byste zde nesml vbec sedti,

ale nco jste jí ekl, nco tak surového, že to

nechtla vbec opakovat.*

»Ach, ona si tedy stžovala*, ekl výsmšn.
»Nu, nebudu oplácet rovné rovným. Pravda,

vera veer cosi se stalo, co bylo pochybné,
uznávám to sám, ale pes to tvrdím, že pro

takovou vc se její odchod omlouvat nemže.
Ml jsem hon, pozval jsem nejvážnjší osobnosti,

ab3'ch Jaroslavu jaksi do svta uvedl. Tšil
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jsem 56, že potom sama bude chtít do svta,
do spolenosti si vyjet, že se obveselí a mám
s sebou seznam hostí, kteí u nás byli. Na-
hlédnte do nho, je-li mezi tmi lidmi jen

jediné osoby, která by se tam byla nehodila.

Hosté se bavili, Jaroslava byla zpoátku ve
výborné nálad, hosté byli k ní velmi uctiví

a já sám jsem ml radost, jak se vše vydailo.
A tu, když byla spolenost rozjaená, zaaly
se vypravovat anekdoty, jak to o honech bývá.

Hned z poátku vypravovaní byla Jaroslava

nepokojná, zaala se mrait a já byl znepo-
kojen, že hosté budou její podráždénost po-

zorovat. Abych toz; kryl, a naznail, že o honech
musí každý nad ním zamhouiti oko, rychle

jsem si sám vzpomínal na njakou anekdotu.
Nenapadlo mi v té chvíli, nic kloudného a sp-
chaje pedejít možným srážkám, zaal jsem
vypravovati anekdotu dost otepanou a trochu

kluzkou. Nevypravoval jsem ji sám první,

dozajista ji slyšelo tisíce jiných. Jakmile jsem
ji dupovdl, vstala Jaroslava, strila do sesle,

až s rámusem padla, a okázale vyšla ven.

Volal jsem na ni, aby neodcházela, ale ani

slvkem neodpovdla. Hosté byli nesmírn
nepíjemn dotknuti, chtli se hned rozjíždt

a trvalo dlouho, než jsem je pemluvil aby
sekali, omlouvaje svou paní, že to tak zle

nemyslila. Kdyby to bývalo nco tolik sprostého,

byli by dozajista nco ekli také hosté !<

>A už jste spolu víc nemluvili?*, ptala se
Blažena.

•Neml jsem ani zdaní, že odjela. Až když
hosté odjeli, ptal jsem se po paní a sluha ekl,
že odjela. Zavolal jsem koího, ten také po-
tvrdil, že ji vezl na nádraží. Vdl jsem hned,
že je zde. Snažil jsem se její odjezd omluvit
a pustil jsem se ráno sem. Te bych rád
vdl, kdo mže na mém jednání nalézt nco
trestuhodného.*

•Tohle je zoufalé postavení,* vzdychla si

Blažena. »Sestra tvrdí, že bys ji uštval, a nechce
íci, ím."

• Ponvadž nic neví. V její hlav straší jakési

píšery, které ji dsí a vše v ernou barvu
halí. A( jsem konal cokoli, ve všem vidla
úmyslné ubližování. Smál-li jsem se, smál jsem
se jí, mrail-li jsem se, mrail jsem se na ni,

nevšímal-li jsem si jí, pohrdal jsem jí. eknte
mi, prosím vás, jaký je to život a jak mám
si poínat? Kdybych na krásn byl takovým
surovcem, jakým m líí, nesnažil bych se

aspo první as se pemoci? Kdybych toho
ani z lásky neinil, musil bych aspo pama-
tovat na veejnost, na svj osobní prospch.
Odejde-li žena mužovi, jenž se nemže po
druhé ženit a jenž nad to má vno ženino
vtleno na statku, není to pro nho dost ve-

likou pohromou?" (Pokraování.)

ZDENEK POLENSKÝ:
Hrob v lese.

Hrob tichý tmí se v šeru.

kde šumí doubrava —
na hrob lilje bílá

a rže krvavá.

Když po západu táhne
veerní krajem chlad,

rže se k lílji sklání,

ji líbá na stokrát.

A zdá se, tma když irá
se vznáší dálavou,

že ti, jež hrob ten skrývá,

v tch kvtech šastni jsou.

Až nás i jednou spolu

smrt pojme v objetí,

až všechno svta štstí

jak pelud odletí,

v tom hrob, tam chci dímat,
kde šumí doubrava —
z tvé duše lilje vzroste,

z mé — rže krvavá.

A vždy, když noní chmury
kraj celý zakryjí,

ret mj, ta rže, zlíbá

t, bílou Uliji.
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KAREL KLOSTERMANN:

Mlhy na Blatech.
Román.

(PokraíovánL)

u V Hlubockém pánu
se ozvalo svdomí
a nechtlo se mu,
aby Kubáta byl ode-

vzdán katu ; ale ra-

dové a ouednící mlu-
\'ili do pána a naléhali

na nho, že rebelanta

živit nemá. Tak tedy

ten pán na konec jejich
domluvám se vzdal a rozkázal, aby kat pi-
stoupil a svoje dílo na Kubátovi vykonal.
I pedstoupil kat s obnaženým meem, holomci
Kubátu spoutali a kat mu" hlavu ual. A bylo
onoho dne krásné poasí, ani mráku na nebi
nebylo

: ale jak hlava rychtáova padla a krev
se vylila na zelenou trávu, erný mrak na
jeden ráz vyvstoupil na Božím nebi, zastel
slunce a tma se udlala jako by v noci bylo,
a zablesklo se žlutým ohnm a hrozná hro-
mová rána zaburácela. Na to hned se dalo
do lijáku a déš splákl krev nevinnou. I ulekl
se Hlubocký pán. ulekla se na smrt všecka
jeho^ velká družina a pádili všickni, komo
i pšky, v nejvtším chvatu z Blat, jako by
sarno peklo jim bylo v záptí. To bylo (o
Boží znamení, kterého se tak zdsili. Jen vjf-

bhli z Blat, bylo po dešti, ten tam byl erný
mrak a slunce svítilo a krásn bylo zas. I od-
nesli sedláci mrtvé tlo svého rychtáe, který
právo jejich nezadal a svobodná Blata jim
uhájil, jim a všem jejich potomkm z poko-
lení do pokolení, do dnešního dne a do bu-
doucna. Když poslové se vrátili, pinesli stvr-
zení od císae pána. Ale Hlubockého pána
císa pán tuze pokáral a písn mu naídil,
aby sedlákm po právu inil a což jejich jest,

jim nebral. Ten Hlubocký rod toho pána už
dávno není — všickni vymeli, jiným panství
pipadlo. Ale Kuba.v roJ nevymel a tenhle
statek jméno jeho nese a po všecky asy po-
nese. Na širých Blatech, na behu potoka
Soudného leží dva erné kameny, na míst,
kde rychtá svou jievinnou hlavu za Blata
dal, a ty kameny zstanou tam jemu na slávu
a na památku, dokud bude stát eská zem
a v eské zemi selský stav nevyhyne. Tohle
všechno mi mj dd a moje bába a jiní staí
lidé povídali, jak to slyšeli od svých dd a
bab a od jiných starých lidí, když" sami mladí
byli, a dávno, tuze dávno je, co se to stalo.
A já zas vám mladým to povídám, abyste
svým dtem a vnukm, dokáte-li se jich,
o starých pedcích svdectví dávali a ctili

svatou jejich památku. \' knihách to psáno
není, proto že sedláci psát neumli, a páni

jim ke cti nepsali, ale zapomenout bylo by
hích. .Až bude naplnn as a poteba se ukáže,

i o tom knihy budou psát a nebude lovka
v cské zemi. aby nevdl a neíkal, že Kubáta
dal hlavu za Blata. •>

Bába ustala ve svém vypravování, ale zraky
poslucha tkvly neustále na jejich rtech, na
jejich milých, dobrých, sivých oích; zda našly-

seli se? . . Ticho v komrce, nikdo nepromluvil,

nikdo se nepohnul ani nohou nezašoural ; to-

liko zavenými dveimi, dušené jako šumot
dalekých vod, dozníval sem hovor ze svtnice.

Bylo, jako by duch Kubátv dlel mezí zde
shromáždnými, jako by se byl vtlil v tuto

vetchou ženu, jeho potomkyni. Mihotavý lampy
svit, bludný a blikavý, padal na tyto tváe,

ztrnulé v posloucháni, a pohrával s nesíslnými
vrásk^mi na ele. na lících a na rtech této

babiky, jako by vyvolával stinj' zapadlé šeré

minulosti.

Po chvíli bába zase zapoala mluvit.

>Vidite, zlé asy pišly potom, tuze zlé!

Vojny, mor a hla, a moc toho lidu tu bylo

vyhubeno, pomelo a rozutikalo se. Pánbh
dopustil, budiž jméno jeho pochváleno ! A zase

si umyslili na Hluboké, vzít Blata sedlákm.
Dv ste let prý trval ten spor, ale právo,

které Kubáta uhájil, stálo pevn, sedláci vy-

hráli proces a drží Blata, nikdo už jim je ne-

vezme. .Spolen na nich pásli, spolený brali

z nich užitek. Te je chtjí rozdlit. Nu, já
nevím, jájimdotoho nemluvím, já už nejsem
z toho svta, ale za mého mládí nikdo na
rozdlení nepomýšlel a Kubáta je uhájil, proto

že všem spolen patila; být rozdlena, ne-

byl by jich uhájil. Nu, muži vdí, co mají

dlat a asy jsou te jiné; jen budou-li svorní

a zachovají-li dobrou vli na všecky strany.

«

Bába opt umlkla, zase zavládlo ticho. Tu
Vojta se vzpímil, blíže k báb pistoupil; na
jeho oblieji se zrcadlil neobyejný dojem,

jímž vypravování bábino na psobilo, a z jeho

oí sršely blesky.

i> Panímámo, « pravil dušené, zajíkaje se, jako

že tžko se mu mluvilo s osobami, k nimž
mluviti nebyl zvyklým, >dobe jste ekla všecko
. . . dkuju vám ! Tak jsem to ješt neslyšel

. . . jenom vždycky po kousku ... a, jak se

to sbhlo, te teprve vím . . . Ale . . . když
Kubáta právo hájil, ekl b3'ch . . . sedláci ho
nemli dát . . . zastat se ho mli anebo . .

když nemohli . . . potrestat mli pána za jeho

no
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nespravedlivost. Jak utíkali z Blat . . . páni

a panský lid, spustit se za nimi mli a pobit

je do posledního ... Já a'^pi)ii bych si na
toho pána byl poíhal a byl bych ho zabil . . ,•<

Bába se podívala oste ni mluvího.
•Tys ješt mladý, chlape,* pravila, »a mlu-

víš jak rozumíš, ale mýlíš se. Zabiješ lovka,
ale zabitím práva neuhájíš. A, zabiješ-li ne-

spravedliv, jako zabili Kubátu, právo s lo-
vkem nezabiješ. Hlubocký pán nezvítzil,

teba mrtev byl Kubáta, a právu hlavu štít

nemohl.'
»A te je právo ve všem, panímámo? Vy

jste moudrá, povzte 1 Vždy seilácl mli
právo, lovit ryby ve Volešku a lesy, povídají,

taky jim patily ... a pro bych neml právo,

zbavit se zve, která mi dlá škodu na po-
lích?*

»Mj zlatý chlape, to já nevím. O žádných
lesích nevím, že by kdy byly patily sedlákm.
Díví nebývalo drahé a vrchnost nám je od
nepamti bu lacino prodávala nebo za práce
a za pomoc pi honbách dávala, a za to, že

jim necháváme honitbu na našem, dávají nám
stýlí na rybnících. A ješt ti povím : Sedlák
umí vzdlávat pole a dobytek chov'á, ale le-

snímu hospodáství nerozumí. Jsou obce, že

mají lesu dost, ale les jim není pláten nic,

proto že ho bu vykácejí ped asem a stelivo

z nho vyvážejí, anebo se o každý kmen,
o každou tyku hádají, ale, aby dorostlo, co
vykáceli, starat se neumjí. To mj tatíek.

Pánbh mu dej nebe! — stokrát povídávali.

A s tmi rybníky je to zase takhle: ryby se

vyloví a rozprodají, ale kde potom vzít ná-

sadu ? — a nevodj' a sít a kesery a kád
stojí velké peníze, a hájit se taky musí, a asy
bývaly, že ryba ceny nemla. Tak co? Pu-

stili to sedláci a nestáli o to. Jak a kdy se

toho práva vzdali, ani nevím, nikdy jsem se

nestarala, a mj nebožtík a mj tatíek —
dej jim Pánbh království nebeské! — takj' se

o to nebrali. A, abych vám ješt ekla, s tou

honbou, to je zlá vc. Sedlák, který chodí na
honbu, spustí se práce a Boha! Honba pro

sedláka není a, který se jí pidrží, dobe ne-

pochodí. Pravda, zv dlá škodu na polích

i na lukách, ale ta škoda ješt žádného o sta-

tek nepipravila, ale honba už mnohého, jen

co já vím. A bda chasníkovi, který se do
takových vcí spouští ! Pytlák je naped a na-

posled zlodj a darebák, a trest ho nemine.*

Bába se odmlela; výraz jejího oblieje byl

zcela jiný než ped chvíli ješt, kdy o Kubá-
tovi mluvila. Apolena, uzardlá, úkosem se

na ni podívala a sklopila oi. Vojta se zamra-
il, jeho oi vzplály fosforovým svitem, hro-

zebný, zlý byl pohled. Apolena jej postiehla.

ulekla se, zbledla rázem. Než, zlovstný ohe
jen na okamžik zahoel a zase shasl, jen

mraky, jež na ele se nakupily, nerozptýlily

se. Úsudek, jejž bába vyslovila na konci své
ei, jej pobouil, zklamání mu pinesl ; oe-
kával, že zcela jinak vyzní její e, že z ní

uslyší a vyrozumí, co ve shod bylo s úmysly,
jež on neustále v hlav pemílal. Neslyšel za-

jisté poprvé takový úsudek o pytlácích a py-
tlaení, ale to bylo za jiných okolností nikoli

v souvislosti s tím, eho dnes byl svdkem
a co slyšel o Kubátovi. A pak, díve, když
ped ním takový úsudek pronesli, jen svých
divokých pud poslouchal a pomyšlení, do-
pomáhat jiným ku právu, o nž mocnjší je

zkracovali, nevzniklo ješt v jeho duši
;
proto

takové ei byly pro nho jen prázdným zvu-

kem, jemuž se vysmíval ; tenkrát mu bylo

jedno, pokládal-li ho kdo za zlodje a dare-

báka; jemu vbec nebylo jasno, co je zlodj
a darebák ; on prost dlal, co chtl a co se

mu líbilo; kdo mu v tom pekážel, byl jeho

nepítelem, nad nímž dlužno bylo vítzit silou

nebo lstí a strachu nahánt všem bylo teba.

Dle toho se ídil, tof bylo jedinou jeho zá-

sadou. První prlom do této zásady uinila

láska; zmocnil se duše Apoleniny, opíti se mu
nemohla, odpor by byl lehce pemohl, ale

prosb její, aby jí ušetil, neublížil jí, neodo-
lal ; když pak shledal, že opanovav sebe,

dívku ješt více k sob pipoutal, že vší duší

k nmu pilnula, roztála tvrdá kra, do níž

skuto bylo jeho srdce, a cosi nového, blaži-

vého, povznášejícího rozhostilo se v jeho duši.

Z ní jediné mu trysklo štstí a blaho, jí k vli
vše byl hotov uiniti, jí nieho více odíci ne-

niohl. Ale jak si zabezpeiti, že jeho bude? —
ona, selská dcera, zámožná, ze starousedlého

rodu, on híbek bez rodiny, beze jména, bez

majetku, bez nejmenší vyhlídky, že by se n-
eho domoci mohl! . . . .í\le vli ml, železnou

vli, a silu a chytrost. Tu všecky jeho my-
šlenky se slily, tíhnouce za jedním cílem,

jedním úkolem životním : vykonati nco vel-

kého, povznésti sebe nad jiné, nade všecky,

které vidl podle seba a nad sebou, aby vy-

plnil spoleenskou propast, jež zela mszi ním

a Apolenou a kterou nebylo lze pekroiti.

Slýchal o Kubátovi, jenž uhájil sedlákm Biata,

a sedláci ctili jeho památku a vdn si pi-

pomínali jeho jméno ; nebylo ho tajno, že od-

vká nedvra selského lidu proti bývalé .

vrchnosti dosud trvala; slýchal dosti isto
toho onoho, an se zmioval o starých ki-

vdách, páchaných na selském lidu; bylo také

dost tch, kteí vedli hluchou, skrytou vojnu

s knížecími zízenci, rzní lesní a porybniní

pytláci, Lochmout a jiní, více mén prohnaní

a odvážliví. Takovou vojnu povede taky, jen

že chyteji a dslednji než tito všichni. Už
Lochmouta se báli, ale on bude daleko nad

Lochmouta a tak sob povede, že všecko se

'11
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bude tásti ped ním. Kubáta dal hlavu za
Blata, ale on hlavu nedá, on bude mstitelem,
neohroženým a nepemožitelným bojovníkem
za práva — a mu jasno nebylo, co vlastn
právo jest. On se pipraví a vyškoh' dív než
zane. Jeho živá fantasie, zbujnlá a zmohu-
tnlá na Blatských samotách, kde ml dost
asu oddávat se svým snm i illusím, kou-
zlila mu na oi nekonenou adu luzných
obraz, mlhovitých sice a do sebe splývajících

jako šedé páry vystupující z širokých hladin

vod, kupící se a houstnoucí nad syrými lukami,

jako modrý dým na dálných horách, jako

ohnivé ervánicy veerní i jitní, ale pece
pvabných a velkolepých. O em takto snil

a co spádal ve své bujné hlav, on peliv
toho tajil ped svtem, a vítáno mu bylo, že

druzí híbkové a vbec ele se ho báli a

spoleností jeho nevyhledávali, shledávajíce

v nm a v jeho konání cosi tajemného, pí-
šerného. Jen ped Apolenou a ped Václavem
odhrnul závoj, jenž zakrýval jeho úmysly a

plány, a nelíený obdiv a naprostá oddanost

"

tchto dvou mladých lidí mu dodávaly dvry
v sebe i jistoty, že, co zamýšlí, provede. Jako

ti v nm vidli lovka takoka nadpirozenou
mocí obdaeného, a spoleensky hluboko stál

pod nima, tak, až as jeho pijde, vynutí si

úctu všech lidí daleko široko a jméno jeho

se proslaví.

Šel do Zbudova, aby slyšel, jak sedláci se

radí; doufal, že uslyší njakých stesk. Ne-

slyšel žádných, ale pes to zpsob, jakým
vci své projednávali, vzájemná shoda jejich

a jednotné poukazování na zájmy spolené
všem vyvolaly v jeho duši mocný dojem.

Cítil se pojednou s nimi za jedno, a sám
sedlákem nebyl; vždy Apolena ho k nim
poutala.

Když pak bába vypravovala o Kubátovi,

který život dal za právo a práva uhájil, dojem

siln vzrostl, jen že zase neslyšel o žádném
bezpráví, jehož by teba bylo odiniti. Jemu
ovšem bylo jasno, kde a v em se dla kivda.

Podle jeho nazírání, bezprávím a kivdou bylo,

že on a jiní, kterým se vidlo, nemli honit

zv v lesích a na polích ani ryb chytat v po-

toce a v rybnících, že knížecí lovení a honbu

sob pisvojovali a zempanské úady a et-

níci pi nich stáli ; než, sedláci toho bezpráví,

které pece jich též se týkalo, jako by nevidli

a nepociovali, slovem se ho nedotkli, jen

o Blata se dlili, o Blata, jež Kubáta jim uhájil,

a bába se také nezmínila, že by Kubáta se

byl zajímal o lovení v potoce a v rybnících

a o volné honb na Blatech.

Jak že jsou svobodná Blata a práva na n
uhájená, když spousty koroptví, kepelek,

kachen a jiných pták na nich žijících, když

sta zajíc po nich se prohánjících a stáda

srnc na n na pastvu vycházejících jsou

jedin pro knížete, který této zvi i beztak

má hojnost ? — Bylo zejmo, že dílo Kubátovo
bylo neúplné . . .

Prfito se ptal báby, chtje se pesvditi,
nezapomnla-li srad nieho. Ale bába ekla
všechno, co vdla, a chasník, jenž chodí na
zv a na ryby je zlodj a darebák, dodala,

a že trest ho nemine.

Tu vzplál v nm starý, dlouho živený vzdor
a stará zloba vyšlehla mu z oí. Než, neušlo

mu, že .'\polena postehla, co se v jeho duši

dlo, a vidl, jak se ulekla, a, jako že setba

lepšího semene už vzklíila v jeho srdcí, vze-

pel se ozývající se zlob a druhý pohled,

jenž zaletl k báb, nebyl více zlý, ba spíše

bojácný . . .

I ozvaly se hlasy vkol nho, milé, mkké
dtské hlasy.

»Kubata, dal hlavu za Blata,« promluvila

malá holice; »vite, babiko, že se musíme
modlit za Kubátu ?«

"-.•Xrci, arci, aby Pánbh nám dal setkat se

s ním, až nás zavolá na svou slávu, « odvce
bába, na jejímžto starém oblieji se zrcadlila

tvrdá vira; »každého dne na pamatuj, ty má
dušinko. On zemel za nás s istou písahou
na rtech a Pánbh ho jist povolal mezi své

svaté a, když ho budeš pamtliva, i on se za

tebe pimluví.*
»Babiko moje zlatá, « promluvila Apolena.

>vy jste tak krásn povídala a tu pevnou víru

v Boha máte. Pomodlete se i vy za nás,

aby Pánbh nás ostíhal, nás a všecky, které

v srdcí nosíme, abychom se neprovinilí niím
zlým a ped Jeho soudem obstáli.

«

»Pomodlím, mé dít, pomodlím 1 Každého
dne se za tebe modlím, aby Neposkvrnná
Panna nebeská t vzala do své ochrany a ty

istou a hodnou se zachovala. A i dnes ješt

se pomodlím za tebe a za všecky, líteré

v srdci nosíš a nosit budeš budoucn.*
Vojta stál rozechvn do hlubin duše. Co

nyní slyšel, psobilo na jako májové slunce

a vlahý jarní déš na zbytky zimního snhu.
Jeho vzdor v nive se rozplynul a prchl na

dobro. U Potužák zajisté se modlili každého

dne nkolikrát, zbožné modlitby íkali, a on

s druhými íkat musel, ale tohle bylo jiné, to

nebylo íkání modliteb, to tryskalo z duše . . .

Jeho plachý, nesmlý' pohled utkvl nejdíve

na pkném líku Apclenin, jež se k nmu
zplna obrátilo ; vidl slzy lesknoucí se na
dlouhých erných asách, ale rty se usmívaly

a jemu se podobalo, že mu zlehka zlehouka
hlavinkou pokynula, jako by potvrdit chtja,

že rozumí pohledu, že postehla, co se v nm
dje, podkovat mu, že se tenkrát pemohl,

nad její prosbou se smiloval. Tak nevýslovn
sladký ten pohled byl, takové milé teplo z nho
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hálo, že domníval se patit v tvá svaté ne-

posksTnné Panny, v jejížto záštitu bába svou
vnuku doporuovala. Blikala lampa, mdlý
svit se z ní lil, ale jemu bylo, že rajská záe
oblívala líce, nachové rty, ern klenoucí se

brvy, i erné prsténce bohatého vlasu, jež na
ele a na skráních se vydraly z pod bilého

hedvábného šátku, který hlavinku její pokrý-
val ; než, toliko krátký mžik snesl tento pa-

biesk ráje, pak sklopil zrak a když jej opt
pozvedl, vidl, že její obliej se obrátil k báb.

A baba sedla za stolem, shrbená, v sebe
shroucená; do temn brunátná osmáhlé její

ruce ležely na snhobílém ubruse, jímž stl
byl prosten, zá lampy si s nimi hrála ; elo
její bylo ve stínu, ale sivé oi, byf i ústa

umlkla, jasnou, bystrou eí mluviiy, na všech,

co jich tu bylo, i na nm, s výrazem nžné
dobroty utkvívalj-, a podle ní, z každé strany

po jedné, rusé hlavinky dtí jako sošky bo-

žích andlík.
>»Povídejte ješt nco, babiko,* ozvala se

po chvíli holice po pravé její stran, »poví-

dejte o tch kostrách, co se našli na Blatech

v hlín ..."

"Až jindy zas, dušinko, až jindy. Už se

pipozdilo dnes, už minula devátá. Nemohly
byste spát, bály byste se. dti, a báb už se

takj' chce spát. To víte, už jsem stará. A vy
taky, Vašku a Apoleno, abyste už šli dom.
Do Plástovic je daleko a zítra musíte zas záhy
vstávat, to víte, lenošit mladý lovk nesmí
a dlouho v posteli se povalovat je hích.
A potom, vžd3'cky na mne chodí strach, když
vím. že nkdo z mých milých po Blatech

chodí v pozdní noní dob. Na Blatech leccos

šálívá —: lovk neví, divné vci na svt se

déjou, nikdo je nevyzpytuje. Kdybyste byli

sami. pustit bych se vas bála. ale. zeje tuhle

híbek s vámi, nemám takovou starost, toho
tak snadno nco neobloudí. Nevyháním vás,

to to ! — a tebe taky ne, híbku. Jen pijte
brzo zas, a ty taky, chlape, ale, víte, já bych
celou noc oka nezamhouila, kdybyste prodleli.

Ješt kdyby táta s vámi šel, ale ti se tu tak

brzy nerozejdou a tak dlouho ekat nemžete.

«

Apolena vstala, báb ruku políbila.

• Zachovej vás Pánbh, babiko, Zapla Pán-
bh za všecko ...»

>• Dobe, dobe, holka, dejž to Pánbh — a

tvou mámu mi pozdravuj a n pijde brzy,

ekni jí, a že po ní toužím . . .<

Tu Vojta pistoupil.

• Dkuju vám taky, panímámo, za všecko.

Dobrou noc . . . ale, kdybyste dovolila, než
pjdem, ješt na nco bych se vás zeptal . . .

vy povíte . . . poradíte . . .«

Tžko, zajikav se mu z hrdla drala e.
»Nu, jen mluv, chlape, mluv!«

•Tedy, panímámo . . . kdybyste mi ekla,
co by te ... co by dnešního asu . . . lo-
vk vykonat musel, aby . . aby . . . byla

po nm památka . . , aby bj 1 . . . jako . . .

Kubáta . . .«

Hledal slov, aby ješt nco pidal, avšak
nenalezl jich a odmlel se. Jeho erné sokolí

oi utkvly na bábiných rtech s \ýrazem ne-

vyl:itelného, úzkostlivého napjetí.

Bába mu bystie pohlédla do oí.
• Pro se tak ptáš?« tázala se ho; »chtl

bys snad nco takového vykonat ?<

• Chtl bych, panímámo . . .

Jedna z pítomných žen propukla ve smích;

hoch se zarazil; než, bába ji pokárala.

"Co pak vás to napadá, ženská?* pravila

písným hlasem ; »jak se mžete smát, když
se takhle ptá? Je pece patrno, že dobe smýšlí.

— A ty, chlape, slyš, co ti povím a rozjímej

o tom. Co Kubáta vykonal, hned ?ádný vy-

konat nemže — asy se zmnily a, co bylo,

více se nevrátí. Ale hodným lovk mže
být každý, a každý hodný lovk zanechá po
sob dobrou památku, krásn jméno jeho za-

padlo v zapomenutí. A hodným lovkem
budeš, budeš-li pracovat a plnit svoje povi-

nosti; teba svého si hledt a o cizí nestát.

Každou poctivou prací rukou svých si získáš

zásluhu, která poítána a na váhu brána bude,

krásn lidé ani nevdli, žes ji vykonal, proto

že každá poctivá práce je na užitek všem.

Kdybys skobkou okopal zem v kvtinái, aby
zasazená do nho routíka lépe se ujala a z toho

radost vzešla jedinému lovku, tvému bli-

žnímu, zásluhu máš; a, bude-lí hojn takových
pracovník, každý podle sil svých, získáte

spolenou svou prací tolik zásluh, jako si jich

získal Kubáta za své rodáky, a, jako že hivna,

kterou Pánbh podlil lidi, není stejná, v oích
Otce nebeského každý z vás pracovník bude
mít takovou cenu jako Kubáta ; tedy, když
každý z vás pracovník odekne se dobrovoln
neho, co ho tší, co je jeho aneb po em
touží, a na prospch všem tuto ob pinese,

ob jeho nebude marná a, dohromady s dru-

hým setena, velká bude jako ob, kterou

pinesl Kubáta. Kubáta uhájil selských práv,

on tvrd a neoblomn práva se držel a právo

zastával, nejen své ale právo všech, a tak je

vidt, že všichni mají být svorni a k sob stát,

jeden za všecky a všíckni za jednoho, a že

nic nezvítzí, kdo jen na sebe a na své
právo pamatuje a práva jiných si neváží a

neujímá . . .<

».-\le, když jiný mi sáhá na moje právo,

panímámo ... co potom?- vpadl jí do ei
Voj ta.

• Sáhá-li ti kdo na právo tvoje nebo vidíš-li

že kdo šlape právo jiného, potom teba práva

hájit. Ale pedem teba vdt, co je právo?
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Ne všecko je právo, co se za právo vydává.
Kdo si takových práv sám dlá, kdo svj
prospch právem být pokládá, neuhájí jich,

krásn velká byla jeho moc, jako že Hlubocký
pán taky myslil, že má právo na Blata a moc
v rukou držel, a jako že vrchnosti taky za to

mly, že je jejich právem, aby sedlák jim byl

poddán a robotu na n konal. Tak jsem ti,

holeku, povdla jak umím. To víš, už jsem
stará a nevím, ekla-li jsem to dobe a po-

rozuml-lis? Bohu pbruíno ! jen bu hodný
a, až zase pijdeš, ješt ti povím. Ostatek,

tvj sedlák ti taky poví, je hodný a moudrý
a ty jen se ho drž, tvá škoda nebude, pokud
živi budete, chlebíek u nho pojídat budeš,

a, kdyby si ho Pánbh k sob povolal, bude
tu \^ašek a ten t taky neopustí. Tak tedy
dobrou noc, dti. Pánbh vás opatruj !«

Rozlouili se a šli. Prošli vsí, pes mstek
se dali, ze stín vysokých topol se vybrali.

Blata se rozkládala ped nimi široká, nad
hlavami blankyt nebeský, lehounkými parami
zastený, msíc po nm tiše plul, stíbrné
svtlo své sesílal, dva blavé kruhy okolo
nho, na nichž jeho zá se lámala, jemný ná-

dech všech barev duhy vyvolávajíc. Na Bla-

tech stály mlhy, na blízku prsvitné jako
vzdušný závoj z vystupujících par utkaný,
u vtší vzdálenosti v bílou, stíbrolesklou

hmotu zhoustlé, na pohled podobající se mléku,
rozlitému po ohromné mlké pánvi ; snhu se

nepodobaly, sníh leží ztrnule, ale v tchto
mlhách b3'l pohyb, lehký v pravd ale pece
znatelný ; jen málo nad povrch zem vystupo-
valy a srážejíce se zase nazpt klesaly, jako by
mléko v slabém varu se vlnilo.

A ticho vkol, ticho nesmírné. Ni nejmenší
vtík nevál, žádný šelest, žádný ptaí hlas

se neozýval, jen ob as zaštkal pes, tu z blí-

zka, ve Zbudov, onde v dálné dáli, tlumen,
jedva slyšn zvuk doléhal, \' hluchém tichu

zkomíral.

Vojtovi to víilo v hlav; bylo mu, jakoby
pdy pod nohama neml a on stemhlav se

nkam ítil a sním a vkol nho vše se hrou-
tilo. Blata, mlhy, modrá báií nebes, celý svt;
nicmén tento všeobecný rozvrat neml do
sebe nic dsivého: naopak, blaze mu bylo,

jako lovku, jenž ve snu se vznáší v kruhu
jasných svtel nebeských a, zbaven vší tíže,

voln letí nkam do neznáma. Ach, blaze mu
bylo a neznámo nedsilo, nebo, tu ped ním,
tu podle nho. letlo, plulo nejjasnjší ze všech
nebeských svtel, svítíc mu stíbrnými paprsk}',

dívinina hlavinka, a milé bílé líko co chvíle

obracelo se k nmu se vdným úsmvem,
a v smavých okách sladká plála zá, i bylo
mu, že slyší milých oí e, jež dla mu : Jen
pi mn bu, jen se mnou poj, spolená pou
je nám souzena, druh podle druha poletíme

dráhou svou, dráhou nám vykázanou, jako
tam ty dv hvzdiky, jichž promyk družn
a nerozlun na nás mrká a které od poátku
svta družn spolu putují a po všecky vky
vékv od sebe se neodchýlí . . .

Došli lávky, vedoucí pjs potok Soudný,
jediného slova nepromluvivše. ern víily se

vody, na jichž povrchu svtlé, dlouhé, klikaté

rýhy, vyvolané svtlem msíním, modrav
svtélkující pruhy, ztrácející se v nachov
erných stínech vroubícího behy rákosí.

Václav, jenž šel první, stanul a zadíval se

man do této dovádlvé hry noních svtel a

stín. Myšlenky hochovy, sledujíce tok tchto
vod. pedbíhající mu, zastavilv se bezdky
u míst, kde, jak vdl, Vojta ml svoje sádky.

»Máš tudy ješt kapry ?« tázal se hibka,
ani netuše, jak bolestn ho svojí otázkou pro-

budil z jeho sn.
Vojta sebou prudce trhl. zaškaredil se.

»Co je ti do toho? co je ti po mých rybách ?«

vyrazil zlostn v odpov.
Václav se ulekl.

» Odpust," zakoktal, »já . . . já . . . jsem se

jen . . . ptal. Nepomyslil jsem si, že ... . že
by t to . . . .mrzelo . . .«

Apolena pistoupila, ujala Vojtu za ruku,

podívala se mu do oí, usmála se. Ten se

více neškaredil.

»Vždy už žádných nemá,* pravila, obra-

cejíc se k bratrovi; »což ti to neekl? — už
ti nedle tomu, prodal je Železnému v Sel-

cích.«

»Tak, tak — priidal,« pisvdil \'ojta hla-

sem zcela zmnným, trpce, ale bez nejmenší
stopy hnvu ; »kradené ryby jsem prodal a

utržené za n peníze jsem uschoval a mám
je. Nemám žádných ryb víc a taky_ as už
nikdy žádných míti nebudu. A se Železný
jinam obrátí, teba na Pavlíka, na Zlivské.

Pojme! na tu stojíme ?
A šli bez dalšího slova — sto krok, dv

st krok ušli. Tu Vojta pojednou promluvil:

»Sedláci jsou za jedno, všickni, ze všech
Blatských vsí. O Blata se r zdlí, nebude se

víc pást na Blat jch a já pestanu být híbkem.
Ale sedlákem taky nebudu, abych mohl být

s nimi za jedno. Ale ty, Apoleno, a ty, Vá-
clave, vy jste selští, vy jste s nimi jedno, a

já zase jsem s vámi jedno. Dobe ti sedláci

mluvili, váš otec . . . všichni . . a mn bylo,

jako b}' všickni dohromady a každý byli mým
otcem, a do pláe mi bylo, jak jsem je tak

vidl a slyšel. Do pláe, vám povídám ! — a
mn do pláe nikdy nebývalo ... ale to proto

tak pišlo, že jsem je ml najednou rád . . .

a díve jsem nemíval nikoho rád, až potom
tebe, .^poleno, a skize tebe tuhle Vaška.
A když jsem vidl, že m máte taky rádi,

ml jsem vás rád ješt více a život bych za
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vás dal a za všecky, které vy máte v srdcích.

A potom bába povídali o Kubátovi a jak dal

hlavu za Blata, za lahle Blata, po nichž jdeme
a která jsou vaše, proto že Kubáta sam je

svým životem vykoupil. A est a sláv a zstala
Kubátovi a v nebi je, bába ekla Tu mi po-

tom najednou pišla taková litost, že už Ku-
báta vám Blata uhájil a já vam je už dobýt
nemohu. A nic vám vyzískat nemohu, nic,

pranc, ani lesy ani rybníky. IMba ekla, že

sedláci na n právo nemají a sedláci o nich

slovem nešpetli Tak jsem poznal, že všecko

je marnost, na jsem pomýšlel, a Lochmout
je zlodj a dai-ebák a ja jsem taky zlodj a

darebák. A když vám nic dát nemohu, jak že

ty, Apoleno, budeš má? Tys selská dcera a

já zstanu do své smrti selským pacholkem
a selského pacholka být nemžeš. Bába ekla,

že jako Kubáta je dnes, kdo pracuje na užitek

všem. Snad Pánbh ze mne udlá Kubátu,
ale sedláci m za Kubátu mít nebudou, a,

kdybych se v práci strhal, sel>ká dcera ne-

bude pro mne. Kdybys byla selskou dvekou
a chudou byla jako holá dla, bylo by pro

mne dobe, já bych t tmahle rukama uživil.

Ale takhle ty se jednou ode mne odvrátíš, a

budu muset pinést ob . . . bába ekla, že

každý musí nco obtovat a dohromady ty

obti že budou velké ... ale já nevím, budu-li

mít tolik síly. Mn se zdá, že bych každého
zabil, kdo by se opovážil, sáhnout na tebe,

vyrvat t mi ... «

Stál vzpímen, velký, mohutný, obliej jako

z kamene vytesaný, svtlo msíce svým jasem
ho polívalo, stíbro s bronzem se pojilo. Z oí
sálaly mu blesky, prsty v pst se zatínaly.

»Ty nikoho nezabiješ, Vojto, nikoho, poví-

dám ti!« promluvila klidn Apolena,- >proto

že nií nebudu, ne li tvou. Co bude, co se

stane . . . nevím. Ale tolik vím, že od tebe

nepustím. To ti zde povídám a slibuju pod
božím nebem a tuhle mj bratr Václav je

svdkem. Snad dlouhá bude ta zkouška a že

dlouhá bude a tžká, v tom je ta ob, o níž

mluvila bába, ale já mám pevnou viru, že ob-

stojíme a tuhle Václav bude stát k nám.
Slyš taky tohle, Vojto. Co bába mluvi'a, ne-

bylo marné — však's to sám cítil, vidla jsem
to ve tvých oích. Prosila jsem bábu, aby se

pomod.ila za nás a za všecky, které v srdcí

nosíme. Tys dobe porozuml, na koho jsem
myslila — a bába pislíbila, že se pomodlí.
Vidíš, Vojto, upímn ti eknu, já jsem mla
taky takové vci v hlav, nepochybovala jsem,
že vykonáš nco velkého, nco takového, že

o tob budou mluvit jako mluví o Kubátovi,

ale te vím, že to byl jen sen. Ten sen se roz-

plynul — n.^ní ho škoda, byl marný a samý
klam, ale moje láska se nerozplynuia. Tys
hodný lovk, Vojto, a šikovný a práci roz-

umíš. Budeš pracovat, Vojto — z tvé práce
bude užitek nám, vždy nás máš rád, ekl
jsi to, nám a když nám, tak všem, povídala

bába. Práce je svatá a v práci je boží pože-

hnání ... A ješt o nco tpro5Ím: nemluv,
že bys koho zabil. Mn se zdá, že je velký

hích, takového co íkat, krásn to lovk ani

nem\slil doopn.vdy. Pomysli si. jak by nám
bylo, kdyby mezi námi byl zibitý lovk.
Však víš . . . však víš . . . tenkrát . . .

Zarazila se, nedopovdla. Postehla plachý,

prosebný pohled, jenž z oí Vojtových k ní

zaletl.

Popošli mlky kousek cesty, každý se svými
myšlenkami. Pojednou Apolena stanula, Vojtu

za ruku ujala.

>Tys mi neodpovdl. Vojto,* promluvila.

»Vi, že mi udláš k vli a nikdy už neekneš,
že bys kdy kterého lovka zabil. Vidfs už
zabitého lovka?*

•Nevidl. Apoleno. Nemluv už o tom —-já

nikdy nikoho nezabiju . . .«

Pohlédla mu vdn do oí.
• Vim, vím — ale ani už nevyslovíš takovou

vc, vi? Nemohu si pomyslit, že by bylo na
svt nco strašnjšího než ubitý lovk «

Zachvla se hrzou. Projelo jí hlavou, co

slýchala o zabitých na Blatech a v duchu vi-

dla onoho pšáka s hlavou okrvavlou.
»Mám v tebe pevnou víru,< pravil tlumen

Vojta, drže její ruku, >jsem tvj, a jak poruíš,

se ti zachovám.

«

Ruku jí stiskl, naež ji pustil, k Václavovi

se obrátil.

• Vašku! — už a je jak má být — eknu
ti to . . . odpus nebo neodpouštj . . . jak se

ti bude chtít . . . nepovídám ti to dobrovoln
. . . tlaí m to na duši. Jak t tenkrát zaveli

. . . toho pšáka jsem uhodil já! Pro, to ti

nepovím, a ti to poví tvá sestra, bude-li

chtít. Byl bych ho dobil, ale Apolena nechtla.

Tenkrát jsem ji poprvé uposlechl. Ona nepo-

vdla, proto že nemohla — zapovdl jsem

jí to a ml jsem ji v moci. Nechal jsem t
v tom, mnoho jsem ti ublížil a . . . vám všem
. . . tvému otci, tvé matce , . . babice ve

Zbudov . . . Kdybych ti to^neekl, její mo-

dlitba nic by nebyla' platná. Špatn jsem vám
byl na užitek. Lituju toho. Mžeš-li, odpus..
Kekni to teba sedlákovi . . . vyžene-li m,
nic jiného jsem nezasloužil, ale ekni mu . . .

že toho lituju . . .« (Pokraování.)
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Vzpomínk)' a kresby nkolika autor.

XVIII. N.\ ECE.

^aisona koupací zaíná sice rok co rok ÍO. kvt-
nem, ale nikdo jí nedodržuje. Sotva že bez-

nové slunce povyskoí, zane se to na Vltav hýbat.

Kladou se základy k plovárnám, ohromné to klády,

jež nesou celou stavbu. .-V už tu bývají prvni ne-

dokavci, kteí jsou zvláš otužilí a snesou i osmi-

stupovou vodu. Jsou v Praze dokonce lidé neslý-

chané nátury ... až mrazení pobíhá po tle,

slyšíme-li vypravovat o prazvláštní jejich náruži-

vosti. V dob nejvtších mraz, kdy všichni ostatní

smrtelníci tetelí se v

poádném burnusu, vy-

jedou si do kraje, vy-

hledají na zamrzlé hla-

din vysekaný otvor,

rychle se svléknou,

vrhnou se do ledové

vody, poádn se vy-

máchají a vte nevte
— faktem to však je . .

libují si, jaký je to bá-

jený požitek a pesvd-
ivými slovy dokazují,

že je jim po takové

lázni, jakoby se znovu

narodili. Babka kterás

byla náhodou svdkem

takovéto pranezvyklé lázn a tak prý se toho ulekla,

že div nadobro e neztratila. Jako vyjevená utíkala

do vesnice, jen rukama lomila, oi vykulovala, ale

nedovedla povdit, co ji tak strašliv vylekalo.

První koupání a prvni ledy vždycky nkdo draze

zaplatí. Když ne práv životem, tedy aspoíi dlouhým
poležením. Jsou to známé první obti jara a zimy.

Koncem dubna se rok co rok nkdo utopí . . po-

átkem zimy zaplatí nkolik mladých nerozvážlivc

první klouzanici životem. Je to tak svdn lákavé,

skoit do vody, když sluníko zane do opravdy

pražiti A druhého dne je v novinách lokálka, že

se tam a tam utopil hoch pi koupání na míst,

kde koupání je zakázáno. Rok jako rok opakují

se v asopisech výstrahy, ale nikdo jich nedbá!

Jsou vci, které se bu-

dou vn vkv opa-

kovat . . služky se ne-

nauí zajistit se pi cí-

dní oken ochranným
pásem, pi zatápní

neodvyknou si lehko-

myslné hospodyn po-

máhatsi petrolejem,jako

jim nikdo nevštípí zvý-

šenou opatrnost pi do-

lévání lampy nebo liho-

vého kahanu, a z jara

a v dob prvních mraz
se nkdo utopí.

Koupání v Praze bylo

ještdo nedávná spojeno
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s jakýmsi nebezpeím Voda byla zneištna kaly,

na obou bezích ze stok do ní vytékajících a není

divu, že mnoho lidí nekoupalo se ve pražském

rayonu jenom z obavy, aby si neulovili tyfus. Na
vojenské plovárn povstal tuším pireJloni ohromný
poprask, ponvadž nkolik voják novák nebez-

pen se roznemohlo. Tam ovšem mli zhoubné

výkaly z první ruky. Dnes ovšem je situace docela

jiná . . Kanalisace blíží se svému dokonení, stoky

neústí do Vltavy a voda je daleko istší. Proto

asi se letos neobjevovaly na plovárnách pražských

výstražné tabulky, varující ped polykáním vody.

Ale proto pece zstalo jedno velké zídlo proslulé

neistoty . . smutn známý v této píin Boti,

jehož voda je jako inkoust erná a mimo to svým
zápachem odporná. Nebude to však ani s Botiem
dlouho trvat . . regulace jeho tíhne už ku Praze a

za nkolik rok si na škaredou jeho minulost nikdo

ani nevzdechne.

Zadarmo se mže lovk vykoupat v Praze jen

na jednom míst, na Štvanici, hodn lacino v láz-

nich pod Král. Vyšehradem, zvaných všeobecn
»Humanka«. Bývá to zajímavá podívaná na mlá-

dež, koupající se ve známém zákoutí za mostem

císae Františka. Misto, vyhrazené pro koupání, je

oznaeno lanem, jako to vídáme v lázních moských.
Sta a sta dtí se tu šplouchá, skotaí a výská, že

je radost na ten rej nahák se podívat. Není to

ovšem ani zdaleka obraz, podobný podívané na

lidové lázn na píklad hamburské, kde koupává

se na jedné prostoe asi deset tisíc dti najednou.

Není vbec koupání v Praze zvláš v zálib. Na
všech pražských plovárnách nekoupe se více než

ticet tisíc lidí . . což je ovšem na velemsto, íta-

jící se svým okolím skorém pl milionu duši, pece
jenom ponkud málo.

Za to se velice vzmáhá v Praze poslední dobou

ušlechtilý sport, veslaství, jež ma na Vltav ti

velká ústedi. »Slavii«, která loni oslavila skvlou
parádou na vltavské hladin jubileum svého dva-

cetiletého trvání, >»Blesk< a » eský veslaský klub*.

Je to zajímavá podívaná, když ze špiky Steleckého

ostrova vyrazí »veslaská eskadra« Slavie, jejíž

závodní »osmy< a »tyrky« jako šipky kmitají se

na hladin eky : naši veslai se totiž stále cvií,

aby v niem nezadali cizin.

Pražáci, jak jsme již pipomnli, mají k vltavské

vod velkou nedvru. Proto rádi si vyjíždjí do

okolí a koupají se bu v plovárnách vzdálenjších

nebo prost ve volné pírod. Velice oblíbeny jsou

v tom smru Berounka a Sázava, jejichž voda je

ovšem naprosto istá. Parníkem denn zajíždí do

vod za Prahou sta a sta lidí, k vli kterým za

obvodem msta zbudováno nkolik menších plo-

váren. V obvodu pražském jsou oblíbeny plovárna

vojenská, která byla letos zase zbudována, vedle

ní plovárna obanská, kterou obec pražská letošním

rokem ujala ve svou správu, plovárna pi behu
ostrova »Benátky«, plovárna smíchovská, pak vy-

šehradská a konen plovárna žofínská, která je

zamilovaným letním dostaveníkem všech takzvaných

pravých Pražák.
Považuje se za nejkrásnjší koupadlo ve volné

ece. Je postavena pi behu Žofína proti ostrovu

Steleckému a má tudíž nejkrásnjší zelenou

dekoraci. Hlavní její pedností však je výhodná

její posice . . je pece jenom ve stedu msta a

cesta do lázní spojena je s nejmenší ztrátou asu.
Druhou velikou její výhodou je, že od rána do

veera má slunce a to práv jí uinilo plovárnou

hledanou a oblíbenou.

Pražané nejdou na plovárnu tuto ani tak pro kou-

pání, jako pro slunce. Stalo se moderním léivým
prostedkem a kdo mže njakou tu volnou chvilku

urvati, spchá na plovárnu, aby se tu hodinku dal

opalovati sluncem. Stalo se to specialitou žofínské

plovárny. Zmodrá-lí nebe a sluníko pln zazáí,

táhnou »výhevníci« na plovárnu v cel.ých zástupech.

Letos vyhívala se tam na prvním jarním slunéku
skupina ranních návštvník již o zeleném tvrtku.

Ješt nebyly kabiny postaveny, plovárna nebyla

ješt upravena . . ale už tu bylo živo. Jsou ovšem

»hastrmani< par excellence, kteí koupají se za
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každého poasí a za každé teploty. Lidem na most
naskakuje husí kže na tle, když spatí na hladin

vltavské nkolik plovoucích hlav.

Není ovšem tchto >ledových muž* mnoho —
ale dobrý tucet je jich pece. Pijdou na plovárnu

v dob, když nosíme my ostatní smrtelnici zimníky,

a koupávají se mnohdy ješt poátkem íjna. >Sej-

kové* jim sice prorokuji špatné konce, ale pon-
vadž >ledoví muži€ tento svj statený sport pro-

vozují hezkou hromádk'1 rok, nezdá se, že by to

bylo jejich zdraví na újmu.

V letních msících, je-li velké parno a voda tak

teplá, že by se v ní, jak na plovárn íkávají, uva-

ilo vejce na tvrdo, bývá na plovárnách nabito.

Nebývá tu místeka volného a plovárna bývá tak

zatížena, že se povrch její hodn sníží. Plaví mi-

strové mívají v takových dnech nesmírnou zodpo-

vdnost. Na každé plovárn jsou dv oddlení —
pro plavce, a pro ty, kdož jen rukama hrabou.

Plavík optá se každého, koho nezná, umí-li plo-

vat. ekli byste, že se ten, kdo plovat neumí, bez

nucení k tomu pizná. Ale tomu není tak. Za ne-

celou hodinu nutno z tak zvaného »zrcadla< vy-

kázati do oddlení pro neplavce aspoii tucet ješit-

ník, kteí stydí se doznat, že se nenauili plavat.

Bh ví, kde se v tch lidech nabere taková osudná

domýšlivost — vrhnou se kurážn do vody, která

je v »zrcadle€ nkolik sáh hluboká, zanou roz-

hazovat rukama a kdyby je plaví zavas nevy-

táhl... utopili by se ped oima celého houfu lidi.

Komu pak by napadlo, že plavat do opravdy ne-

dovedou I Dlávají se ve vod všelijaké žerty . . .

myslíš, že je to njaký rozdovádný tverák . . .

tváí se, jako by tu byl jako doma . . a ve sku-

tenosti už se vlastn topí.

Nejdležitjší posici zaujímá plaví mistr, jenž

stojí na rozhraní obou plováren, mužské a dámské.

Jeho dozoru je svena hladina Vltavy, do které

dovoleno se pustiti jenom plavcm již zkušeným a

vytrvalým. »Co by se tm mohlo pihoditi ?, po-

myslíte si. Inu . . když ona voda nemá trámv a

tomu nejlepšímu plavci mže se pihoditi malheur

— že by se mohl utopiti, kdyby zavas mu nkdo
nepišel na pomoc. Jsou na plovárnách plavci, jimž

bylo hrakou doplavali k jezu, pelézti jej a dora-

ziti až k Vyšehradu. A najednou za živý svt ne-

jdou do eky a spokojují se plaváním v »zrcadle«.

Nikdo se rád nepochlubi tím, co ho z eky vy-

hnalo. asem se to ovšem prozradí. Jednoho štípla

na hlav velká moucha. Ulekl se — zapomnl
plovat . . zavas se vzpamatoval — plave . . plave. .

a najednou ho uchvátí strašlivá úzkost. Podívá se

k plovárn, odpoítá, kolik asi krok je od ní

vzdálen a tu ho pepadne obava a pochybnost, že

tam doplave. Chytne se voru nebo loJky . . nerad

by pece jenom volal o pomoc ... to by byla n-
jaká ostuda a ten poplach k tomu — šastn se

dostane na plovárnu a od té doby ho nikdo v ece
nespatil. He je, chytne li plavce do nohy ke.
Je hotov se svým mistrovstvím . . . není jiné po-

moci . . musí volat o pomoc. Plaví mistr vsedne

do loky a za dv minuty sedí ohrožený vedle

nho na sedátku . . .

Nestává se podobná píhoda asto — ale stane

se to pece a proto musí býti ustavin mistr plavby

na stráži od rána do veera. Jindy pihodí se mal-

heur rozmarnjšího rázu. Jsi plavec, pustíš se do

Vltavy, ale pranic nevíš o e.xistenci starého, tak

zvaného »omnibus patentu<, jenž zakazuje plavcm
bez kamizolky plavati k mostu. Prý se tím ohro-

žuje mravopoestnost kolemjdoucích. Vrátíš se z vý-

letu, krásn jsi si zaploval . . vylezeš z vody a hle . .

co to? Policejní strážník stojí nad tebou se svou

zápisní knížkou, zahájí výslech . . a ty platíš po-

kutu, protože jsi neznal naízení »omnibus patentu*

na ochranu cudnosti.

Bývalo na pražských plovárnách živji, než dnes.

Slynula kdysi zejména plovárna žofínská skupinou

výborných plavc, kteí podnikali daleké výlety a

nedaleko jezu dokonce ostrov založili, jemuž dáno

jméno »Erin . .« Vodní družstvo tvoili vynikající

lidé pražské spolenosti a rozumí se samo sebou,

že v nm nechybli literáti, umlci a herci. Ignát

Herrmann býval tuším dokonce presidentem. Dnes

není po »Erinu« ani památky . . . vodní družstvo

existuje spíše jen podle jména a milý Ignát Herr-

mann už také jen pijde, zaplave si, osvží se a

už pospíchá za svým povoláním. Dvacet let uply-

nulo od té doby a po zeleném Erinu zbyly jen ty

holé kameny a ty už jsou dávno pod vodou.

Letos má žofínská plovárna nový sport. Den co

den provádjí se tu svalová cviení podle receptu

dánského. (»Mj systém«). Náruživými pstiteli jeho

jsou v první ad pánové, kteí mají odvodnný
strach, že by tlesná váha jejich mohla dostoupili

obávaného quanta jednoho sta kilogram. O tvrté

hodin odpolední seskupí se mužstvo jako na po-

vel kolem rázného náelníka, jenž asto a asto
musí liknavjší cvience popohánti k svdomitj-

šímu plnní »systému« energickým pipome"utírr.,

že to nedlají pánové k vli nmu, nýbrž k vli

sob. Cviení zdá se z poátku nesmírn namáha-

vým, celé tlo je jako polámané, veer se nemže
lovk ani položiti, všechny údy pobolívají, ráno

se nemžeš dostati takka z postele, ale za njaký

den trampoty tyto pominou a tlo je ku podivu

osvženo a co psobilo první den veliké, ba zdán-

liv nepekonatelné obtíže, konáš hrav a s pe-

kvapující elastinosti.

Je tu živo po celý den . . nkdo se koupá asn
ráno, vtšina plavc pichází v poledne, úedníci,

kteí mají jednoduchou frekvenci a studenti, pi-

cházející ke teli hodin. K veeru má plovárna

nové návštvníky. Když už je plovárna poloprázdna,

spchají sem ti, kdo nemohou díve pijíti, až ob-

starají svoje záležitosti. To jsou lidé zamstnaní

v obchodech a v bankách, kteí ovšem závistiv

pohlížejí na plovárenské »ašanty«, kteí mají tolik

volného asu, že mohou do sytosti dát se opalovat

sluncem. Bývají tu opálenci arokrásné bronzové
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barvy, kterou možno získati jenom vytrvalým po-

hybem na parném slunci. Je to zajímavá podívaná,

pijde li na plovárnu lovk, jenž nikdy nic podob-

ného nevidl. Dívá se na brurátna tla a nejde

mu njak na rozum, kde se tu ti lidé vzali a od-

kud pišli. Konen se potají plavího mistra otáže,

z které koniny svta ti •ernoši" vlastn pišli.

Pedstavte si, jak to ttmto »Menelikm« lichotí.,

vyvinuly se totiž na plovárn pravé závody v tomto

smru a rok co rok se tomu, kdo má nejkrásnjší

bronzovou barvu, udluje prémium, estné uznání,

že to pivedl v opalování k nejvtší dokonalosti —
— — Brckekex.

Z CEíOHeHO ZIUDTO

— K uctní památky pí. Boženy Pavlíkové,
dcery spisovatele Jiljího Jahna, vnovali brati

její, pp. Dr. Jaroslav Jahn, c. k. professor

eské techniky v Brn a ing. Jiljí Jahn, c. k.

vard. adjunkt puncovního úadu v Praze, vlaste-

neckým úelm 12.000 K. Mezi obdarovanými jest

i spolek eských spisovatel belletristíi Máj, jemuž
vyplaceno bylo 500 K.

^^ Dv literární studie o Jar. Vrchlickém.

(Jar. Vrchlický. Pokus o studium jeho díla nartl

Jaromír Borecký — nákladem družstva Máje.

— Jar. Vrchlický. Napsal Alfred Jen sen. Ze

švédštiny peložil Arnošt Kraus.) V našich domá-

cích i cizích asopisech hojn je roztroušeno lánk
a essayí o Jaroslavu Vrchlickém (pipomínám jen

pknou studii Zenona Przesmyckého-Mirama), ale

dlouho nedostávalo se obsáhlejšího spisu, který by

cele vystihl veliký význam jeho obrovitého díla

a byl tenám spolehlivým prvodcem po rozlehlé

íši mistrovy poesie. První pokus uinil prof. d r.

Albert k jubileu tyicátých narozenin Jar. Vrch-

lického (r. 1893), a to se vzácným pochopením

pro veliký rys jeho poesie i pro její formovou

krásu. Le pcesie mistrova rostla dále do šíe i do

hloubky a tak ukázalo se již pi slavnosti pade-

sátých narozenin jeho, že studie Albertova nepo-

stauje. Obtížného a pece tak vdného a krás-

ného úkolu, stopovati poesii Vrchlického od jejích

pramínk až do nynjších jejích rozlehlých dálek,

podjal se básník Jaromír Borecký. Dalek stejn

školského pedantismu a suchopáru jako nechutného

hyperkriticismu, který kazí požitek umlecký sob
i jiným, sleduje Borecký tvorbu mistrovu krok za

krokem, od knihy ke knize, dokumentuje ze zá-

pisk mistrových jeho úžasnou lehkost tvoení a

plodnost, srovnává jej s kongeniálními básníky

cizími, vysvtluje jeho látky, opravuje nesprávná

nazírání na dílo mistrovo, c^araktensuje trefr.é a

barvité rzný ráz jednotlivých sbírek a sám básník,

stápí se v krásu jeho formy, okouzluje se jeho

nhou, dává se unášeti jeho vysokým vzletem a

nadšením, rozchvívá se hloubkou jeho citu i my-
šlenky. Je sladko sviti se jeho prvodu, nebo
dovede najiti a chutnati krásu a umí piblížiti bás-

níka k našemu srdci. Kniha psána je pkným,
jasným a pece elegantním stilem duchaplného

causeristy a poutá od poátku do konce. K velké

zásluze poítám ji, že obsahuje první podrobnjší

životopis Vrchlického s mnohými daty peliv se-

branými a též zcela novými. Jist povstanou po

ní studie jiné, osvtlující postavu mistrovu snad

ješt s jiných hledisek, ale všem jist bude kniha

Boreckého bohatou studnicí a vítaným vodítkem.

Již v dob, kdy vycházela studie jeho v asopise,

váženo bylo z ní hojn do knihy o Jar. Vrch-

lickém, již napsal a mateštinou svou vydal švéd-

ský básník a literární historik Alfred Jensen,
jenž již ped tím hojn a šastn pekládal z poesie

eské. Studie Jensenova (Jaroslav Vrchlický.
En litterar studie af Alfred Jensen) vyšla

ve Štokholniu r. 1904 a pozdravili jsme vydání

její již v II. roníku Máje (. 30., str. 479), kam
tenáe odkazujeme. Bylo dobe, že poízen byl

eský peklad této cenné a krásné knihy, jejíž

druhý oddíl zejména vyniká ocenním Vrchlického

s hlediska poesie svtové, je u nás ješt stále

dost takových, kteí poínají si vážiti domácích

umlc teprve, když povšimla si jich —- cizina.

A našim Lošákm, Vodákm a podobného druhu

kritikastrm dostává se knihou tou lekce velmi

perné. — i^ —

^ T. S m o 1 1 e 1 1 : Píhody Rodericka Randoma.

Pod tím názvem málo povídajícím izvlášt lidem

v literatue zahraniní nesbhlým, kteí neznají

plodného a vtipného vypráve a satirika anglického

z vku XVIII.), nikdo by nehledal, co v knize je.

Redaktor sbírky (oRománová píloha Máje<) zaadil

asi tento objemný spis do své edice ze dvou d-
vod, jednak aby pobavil — a tená se vru za-

smje povedeným taškaicím hrdiny (jenž v knize

vypravuje své vlastní píbhy) — jednak, aby po-

uil, nebo mimo spisy Dickensovy málo máme
v literatue naší dokument, jež by tak oste oza-

ovaly anglický život veejný a soukromý v XVIII.

vku. Vážený filolog efymolcg, jenž spis peložil

(zajisté svdomit a zdaile) jménem svým a sta-

vem nedává tenái tušiti, jaké to píbhy ve knize

Smollettov se licí. Nevázanost mládeže a život

anglické veejnosti vbec, zvlášt pohlavní (smyslný

a surový), byl té doby takový, že nkteré odstavce

tou se vskutku jako povídka z Decamerona Boc-

caciova a smiuje-li co s charakterem lehkomysl-

ným a tkavým Rodericka (a tím i autora knihy

SmoUetta), je to upímnost v anglické pruderii tak
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vzácná, vtipnost, jež z každé stránky tryská, a

jakási dobromyslnost, která sice nedovede nahraditi

morálku, ale pi^ece jen ke shovívavému zamhoueni
oka pimje i písnjšího kritika slabostí a kehkostí

lidských. Tomáš SmoUet byl M D., t. j. doktor

medicíny, hrdina píbh stal se ranhojiovým po-

mocnikem — ostatni osoby dj jsou také skutené

osoby, s nimiž se Smoliett stýkal, a s nimiž bylo

mu zápasiti, jak pekladatel v zajímavé pedmluv
vykládá. Sloh pekladatelv je prost filologických

justament, a je správný: pkn se te, a kniha,

a objemná, odmní tenáe nejen vrným obrazem

anglické veejnosti v le;ech 1721 a dalších, ale

pobaví a k pemyšleni bude nabádati, ba mysli-

vjšimu tenái neb spisovateli mnoho poskytne

dokument o problémech života i souasného (po-

hlavních vztazích muže a ženy, problémech výchovy,

o:ázce prostituce atd ). Ovšem dnešní satira nekryje

se se satirou XVIII. vku, tebas chápeme, jak

tehdejší svatoušky rozilovala as upímnost Smol-

lettova a jak je pálilo zrcadlo, jež jejich poou-
chlému pokrytectví podržel slohem jist i lidu pí-

stupným satirik jejich doby. Knihou touto uveden

je do eské literatury Smoliett poprvé. nr.

-^ Tereza Nováková: Jií Smatlán Po

úspchu, dosaženém roku 1904 románem Jan
Jílek, spisovatelka vydává nyní svého Jiího
S m a 1 1 á n a. Je to ponkud románovit zabarvený

životopis eského venkovana, horlivého tenáe,
který, hledaje »isté pravdy b3Ží<, opouští víru

katolickou a stává se protestantem, posléze však,

zmaten a znepokojen proudem uení heidelberského,

odvrací se od otázek náboženských a podléhá svo-

dm falešného socialismu.

Jií Smatlán je statená, neohrožená povaha,

které nic nedovede odvrátiti od jejího pesvdení,
jehož hájí všemi skrovnými silami své prosté by-

tosti. Avšak tebas by trpl a dobýval si tenáova
zájmu, pece na konec sympatie naše k nmu pi-

rozen chladnou, ponvadž nenadcházejí iny, které

by ho povznesly v našich oích. Ve druhé polo-

vici práce dobe jest již pozorovati sklon povýše-

ného hrdiny v mliny nespokojeného, ale také

nedosti prozíravého vesnického mudrlanta. Od chvíle

pak, kdy podléhá vlivm povrchního socialistického

agitátora, a kdy jinak bystré oi nespatují na nm

stinných, nkdy až odporných stránek, Jií Smatlán

stal se figurou, které si nedovedeme dobe srovnati

s nadjným a bystrým snaživcem mladých let.

Tereza Nováková výhodn vplétá ve své vypra-

vování zpsob mluvy, jakým, tušíme, hovoí se

kdesi na V^ysokomýtsku. Nepochybujeme o správ-

nosti tchto rozmluv, vnujef spisovatelka jajykové

stránce svých prací vážnou a vzornou péi, která

by mla býti píkladem veliké vtšin jiných našich

spisovatel. Již pro tu cennou vlastnost, pro úctu •

její k zanedbávané ryzí eské ei, sluší Jiího

Šmatlána upímn doporuiti. Kniha vyšla v Praze

nákladem Vilímkovým. Ds.

^^ Romanetta. Napsal J. Arbes. Ve svých

Sebraných spisech, vydávaných nákladem

Ottovým, spisovatel pedkládá eským tenám již

šestý svazek belletrie, které dal název »romanetta«,

Kniha obsahuje ti práce. Jsou to Barikádnici,
Elegie o erných oích a Anna a

Marie, ale ani jedna z nich není již romanettem

onoho svdného významu, jakým byl na píklad

Sivooký démon, Svatý Xaver a jiná,

která uinila Arbesa tak teným a proslulým.

Dj Barikádník zaíná se v krvavém
témdni svatodušním roku 1S48 a koní se po

drahných letech romantickou zápletkou a ješt ro-

mantitjším rozuzlením. Nelze upíti znanou na-

pínavost práce — v tom pec Arbes je mistrem

osvdeným — a proto také Barikádníci
jist budou se zamlouvati onm širokým vrstvám

tenástva, které, nedbajíc nových smr, zstává
vrno nkdejším, nyní již zastaralým proudm
našeho písemnictví. Ovšem v sebraných spisech

Barikádnici právem zaujímají své místo.

Anna a Marie jest vlastn románem. V nm
hloubavý, pemítavý duch Arbesv vynáší na svtlo

adu onch rozmanitých úvah psychických, které

jsou význaný všemu jeho tvoení. Tam Arbes ne-

zape se ani na jediné stránce. Poznáme ho hned

netoliko pa obsahu a zpsobu vypravováni, ale

i po nkterých drobných slohových libstkách,

které se vyskytuji snad ve všech jeho pracích. Je

to na píklad onen známý duševní zrak a šleha-

jící myšlenky, které se mu staly nezbytnými okras-

nými obraty tém každého vtšího souvtí. Ds.
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k padesátému výroíí jeho úmrti.

Svtíme svátek muž-
nosti. K tomu ne-

hodí se hluné fanfáry,

ale jen prosté a prav-

divé slovo.

Již pl vku tomu,

co nás opustil Karel

Havlíek, ale slova, jež

napsal, iny, jež vyko-
nal, žijí dále a budou
psob. ti, dokud bude
žiti národ eský. Ba,

ím dále tím jasnji

poznáváme, ím byl

Havlíek a ím byl

nám. Víme nyní z jeho

spis, z jeho básní a

z jeho list soukro-

mých, které pozd sice,

ale pece konen staly

se naším majetkem,
že hned v prvním
mládí, jakojinoch osm-
náctiletý vytkl si jediný

cíl života: povzné-
sti eský národ z

lípadku a poníže-
ní, v kterém tehda
byl, n a ú r o v e o -

státních národ
vzdlaných. K do-
sažení cíle toho pra-

coval usilovn po celý

život svj podídiv mu
vše ostatní, až ko-

nen obtoval i sám tento život. Vida, že

v osvt a vzdlání jest pro nás jediný pro-

KAREL HAVLÍEK BOROVSKÝ.

ideál,

dosud
myšlenku
horoval, a

stedek nabýti, co jsme
ztratili, a že »kdyžjsme
nemli škol, za to otro-

ctví tuhého absolu-

tismu možno na lid

psobiti jenom litera-

turou« ; odhodlal se, že

bude spisovatelem. K
povolání tomu pipra-

voval se po mnohá
léta horlivou a usilov-

nou prací, zejména d-
kladným studiem ma-
teštiny i jazyk slo-

vanských, studiem d-
jin, literární historie

a literárních dl sa-

mých. — V tch stu-

diích pokraoval i po
celý rok, ztrávený v

pražském seminái,

který pipravil jej o

prvni ideál — nadšení

náboženské a zbavil

jej dosavadní dtinné
víry, dav mu za to ne-

návist k hierarchii ka-

tolické. — Jen snaha

po hlubším poznání

vedla jej pak dle díve
ureného plánu na ce-

sty po východním svt
slovanském. Ale pl-
druhaletý pobyt na
Rusi zniil druhý jeho

všeslovanskou, pro kterou

vštípil mu za to nenávist
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k despotismu carskému. Vrak na Rusi poznal
Havlíek též z blízka literaturu ruskou, poznal
Puškina a Lermontova a zamiloval sob zvlášt
Gogola. Tam také v nm se probudilo vlastní

jeho poetické nadání. Obrátiv se od dosavad-
ních pokus básnických, lyriky to nadšené
vlastenectvím a ideou veslovanskou, stal se

po pirozeném nadání svém již pro vždy sa-

tyrikem a psal epigramy, »ty nádoby, do nichž
vléval svj vztck<. Na Rusi konen, nucen
porovnávati písemnictví ruské s ubohou ješt
literaturou naší, seznal, že celý smr její po-
chybený a že teba dkladného obratu.

Tak chudší o mnohou milou illusi, ale

s bohatší zkušeností, s dozralj'mi náhledy a
širším obzorem vrátil se Havlíek do ech.
Ale tém ješt rok trvalo, než-li vystoupil
definitivn na veejnost jako eský literát.

Zatím vedle dalších studií oddával se v N-
meckém Brod, jak te íkáme, drobné národní
prácj. Teprve v ervenci 1845 vyskytla se

v >eské Vele* jeho kritika Tylova »Posled-
ního echa«, jež byla vlastn bitkým a na-
prostj^m odsouzením smru planého vlasten-

ení, který až do té doby v naší .iteratue

pevládal, a zárove požadavkem, aby literatura

eská se pozvedla na vyšší irovefi literatur

jiných národ.

Než bylo by zbyteno opakovati zde vc'
všem nám známé, o nichž již tolikráte bylo
psáno, budiž tedy dosti na tom íci, žC Havlí-

ek, tehda tyriadvacetiletý, pistoupil s neoby-
ejnou energií k innému provádní svého
životního programu. Tch nco epigram,
satirických lánk prosou, kritik a cestopis,
které tehda uveejnil v eské Vele a v Mu-
sejníku, zaznamenal již literární historik. Než
však dospl k dalšímu, než mohl pikroiti
k njakému dílu vtšímu, samostatnému, za-

vedl osud Havlíka na jinou dráhu. Práv
ona kritika Tylovy novelly, kterou vlastn
nastoupil svou dráhu literární, upozornila na
Palackého a jiné, po jichž odporuení stal se

od nového roku 1846 redaktorem »Pražských
Novin « a »eské Vely «. Že se Havlíek od-
hodlal uvázati se v redakci politického a k tomu
ješt na vlád závislého listu, jakým byly
Pražské Noviny*, když se ped tím nikdy

politikou vlastn byl neobíral pes to, že chtl
být belletristou a to práv v dob prvních
literárních lispch svých, pochopujeme, když
víme, že upímná láska k Františce Weden-
hoffrové jej pohádala, by si co možná záhy
založil vlastní krb. K zamýšlenému satku
sice potom pece jen nedošlo, ale Havlíek
novináem již zstal, ba vzdal se po roce
i redakce »eské Vely « a tím i dalších

aspirací literárních, aby se pak cele mohl v-
novati redigování »Pražských Novin*.

Ale prvotnímu svému zámru životnímu se

tím pece jen neodcizil; chtl býti uitelem
svého národa, chtl psobiti k jeho povznesení.
A toho mohl a chtl také dosáhnouti jako
redaktor politického listu. Jen prostedky
tu zmnny, místo belletrie nastoupila politika

— pokud za tehdejšího absolutismu o politice

bylo možno mluviti — nastoupilo pouovaní
a povzbuzováni lidu ve vcech národních,
sociálních a hospodáských.
A tak stal se Havlíek politickým buditelem

eského národa. Není místa zde líiti, jak p-
sobil, ale že tato jeho innost byla zdárná
a platná, toho dkazem, že jeho zprávy a

lánky o vcech irských vzbudily již r. 1847
první politický ruch v Praze, sousteující se

v spolku »RepeaU, z nhož vyšlo pak v beznu
1848 svolání památné schze svatováclavské,

toho dkazem jím podncované sbírky pro

eskou prmyslovou školu •— první to vše-

obecné sbírkj' národní — zakládání školních

knihoven, k emuž horliv nabádal a j. v.

Nadešla beznová revoluce a v dubnu již

stojí Havlíek v ele prvního eského politi-

ckého denníku. Jest na podiv, co bez všeliké

tradice žurnalistické, pi nevyškolených po-
mocnících a skrovných pomckách uinil

Havlíek v krátkém ase ze svých >Národních
Novin«, jež staly se prototypem všemu e-
skému asopiscctvu. Havlíek hájil v nich

dstojn a neohrožen až do chvíle, kdy na-

stalé reakce a vojenský soud je potlaily, své

liberální a národnostní zásady. Rovnž bedliv
dbal populárními lánky o politické i národo-

hospodáské vzdlání svého lidu. Stejn bojo-

val proti vzmáhající se moci hierarchie a

jizlivjším nepátelm nmeckým. Jeho lánky
v ""Národních listech* a v Kutnohorském
týdenníku »Slovanu«, který v kvtnu r. 1850

po zákazu >Národních Novín« vydávati poal
a který tém celý sám napsal, zstanou
pro vždy klassickými vzory eské žurnalistiky.

Ale reakce pokraovala obrovskými kroky,

všichni obhájci svobody v Rakousku byli již

umleni, jen Havlíek vytrval sám na svém
míst a opustil jako poslední bojovník rozstí-

lenou již baštu. V srpnu 1851 zastavil >Slo-

vana«, vydav ješt ped tím sbírku svých

elných lánk politických pod názvem «I)uch

Národních Novin« a jako otisk ze »Slovana«

proslulé 'Kutnohorské epištoly*, namíené proti

ímské hierarchii, klerikalismu a provádnému
jím ohlupováni lidu, navrhující však zárove
uznanou reformu cíikve a spojené s ní školy.

Tím byla ukonena žurnalistická dráha Ha-
vlíkova. Za krátkých nkolik let vykonal

obrovský kus práce a získal si nesmrtelné

zásluhy o probuzení a povznesení eského
lidu, zvlášt tím, že lid ten pouil, jaká má
práva, že mu ukázal, jak i kým o n byl pi-
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praven a do jakého pak byl uvržen hanebného
otroctví a ponížení. -

Loue se se tenástvem »Slovana«, ozníímil

Havlíek, že nyní se obrátí opt k belletrii,

aby alespo tak mohl národu býti užiteným.
Ale tu, a osvobozeného porotou Kutnohorskou,
dal ministr Bach Havlíka v prosinci r. 1851

z Nmeckého Brodu, kam se uchýlil se svou
chotí Julii a dcerkou Zdeiíkou, bezprávn za-

vézti do tyrolského Brixcnu, kdež držán na
pl tvrtá roku. Však vren sob i svým zá-

mrm a danému slovu, vrátil se Havlíek
i ve vyhnanstvi k literární práci, jejíž plody
^Tyrolské elegie«, »Král Lávra« a již díve
poatý »Kest svatého Vladimíra* — nemluv
o nkterých pekladech, epigramech a jiných
drobnostech, staí zde jen jmenovati. Z nich
»Kest svatého Vladimíra*, tato smlá, velko-

lepá satyra patí zajisté mezi nejlepší vci
toho druhu v celé literatue svtové. Vedle
toho pokraoval tam Havlíek ve svých již

díve poatých studiích o rythmu národní
písn a zapoal, však nedokonil djiny Ruska.
Ba ješt když se s podryiým již zdravím

a zdrcen na hranících esiíých nenadálou
zprávou o smrti milované choti Julie v dubnu
1855 navrátil do Nmeckého Brodu, kde na
dále ínternován, pokoušel se o práci literární,

z níž však zachováno jenom nkolik epi-

gram.
Havlíek zemel v Praze dne 28. ervence

ISoG a pohben dne 1. srpna na hbitov
olšanském. Rakev^ za níž kráel vrný pítel

zesnulého František Palacký, nesena mladými
lidmi, mezi nimiž byl i J. V. Ft\, až k Nové
brán. Na rakvi ležel jediný vnec — vnec
trnový — dar to Boženy Nmcové. Noviny
tehda v Praze vycházející oznámily jen nkolika
ádky smrt Havlíkovu ; o pohbu jeho psáti

nesmly. Ješt že nebylo zakázáno vsaditi do
hbitovní zdi nad jeho rovem pustou desku
s nápisem: »l\arel Havlíek a jeho cho Julie«,

jež se tam spatovala až do r. 1870.

Kd\ž ti léta po smrti Havlíkov navštívili

rov jeho Neruda s Heydukem. nalezli jej pustý,

zanedbaný, zapomenutý. Kopiva u zdi byla

jedinou jeho ozdobou kvtinovou.
A literární pozstalost Havlíkova? Krom

nkterých peklad z Gogola a z Voltaira

vydal Havlíek knižn jen »Duch Národních
Novin « a »Epištoly Kutnohorské «. Vše ostatní,

co napsal, bylo roztroušeno po asopisech
nebo zstalo v rukopisech, jež z valné ásti

po smrti jeho rozneseny do všech kout svta
a na mnoze i ztraceny neb zúmysln zatajo-

vány, ne-li znieny Na vše, co pocházelo z ruky
jeho, vj'iknuta vládou velká klatba, vše, co

vytištno, šmahem zakázáno. »Noviny><, 'Slo-

vana* a »Epištoly« ukrývali šastní majitelé

jejich ped slídivými zraky etník, jako kdysi
pedci naši >Bibli Králickou*, s jménem Ha-
vlíkovým nesmlo nic býti vytištno, by to

byla na p. tak nevinná vc jako »Život vný«
a »Hrob«, jež » Obrazy Života* r. 1859 pinesly
anonymn. »Tyrolské elegie*, »Vladimír v

kest* a epigramy Havlíkovy Itolovaly v opi-

sech. Teprve r. 1869 vytištny neúpln v »Obra-
zech života*, ale až r. 1870 mohl vydati

».Svatobor«, ovšem taktéž neúplnou sbírku

jeho verš a belietristické prosy. Druhý sva-

zek, jenž ml obsahovati Havlíkovy spisy

politické, slibován, až budou zrušeny zákazy
jednotlivých statí, ale nevyšel nikdy. R. 1886
poal vydávati K. Tma — uveejniv jíž r. 1883
Havlíkv životopis — jeho » Vybrané spisy*.

P". Topi publikoval pozdji jeho zbylé epigramy
a satirické rty a teprv r. 1897 vyšly »Básni-

cké spisy Karla Havlíka*, ješt pozdji jeho
korespodence, a tém souasn vydal dr. To-
bolka veškeré politické jeho spisy. Belletristi-

cká prosa Havlíkova v souboru dosud ne-

vyšla. —
A tak teprve nyní padesáte let po jeho smrti

poznáváme Havlíka co lovka, co básníka

a co žurnalistu. ím více ho poznáváme, tím

více jej musíme ctíti, milovati a jemu se ob-

divovati.

Byl on vzor eského muže. Bystrý rozum
a hluboký cit. »Vždy a všecko sám sebou.

V rozumu srdce a v srdci rozum*, napsal sam
sob ve svých zápiscích moskevských. Pevná,

nezlomná vle, neohroženost, poctivost a vr-
nost vlastnímu pesvdení, víra ve vše dobré

a krásné, láska k národu a svobod, pro nž
hotov byl obtovati a také obtoval vše i ži-

vot, to všecko bylo v duši Havlíkov, v duši

to pravého eského muže.
To pak jevilo se stejnou mrou v jeho in-

nosti spisovatelské i novináské ; bioval vše

špatné a schvaloval vše dobré, i v praxi

i v politice — a vru, že v oné mnohem více

než v této — byl Havlíek realistou. Heslem
jeho v básnictví bylo »poesie musí být pravda*.

Heslem tím ídil se ostatn mutatis mutandis

i v politice a stejn jako v poesii i v této se

odíkal romantiky. Té odporoval ostatn i jeho

názor svtový, jeho nacionalismus . : . Než tu

bychom zabíhali již dále, než jsme hodlali.

Uzavíráme: Havlíek patí jako lovk, jako

básník a jako noviná mezi nejlepší naše lidi,

žil krátce, ale pln, co vykonal, nezhyne, on
pemožen tlesn, pece mravn zvítzil. Obí
jeho nebyla mamá.
Svtíme svátek mužnosti, posvme jej krá-

ejíce ve svtlých stopách Havlíkových.
Ladislav Quis.
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KAREL KLOSTERMANN:

Mlhy na Blatech.
Román.

(Pokraíovánú)

... Já jsem
s tebou taky

k tob . . . k

edomluvil ani a už Vá-
clav objal jeho šíji, jeho

hlavu pitiskl na svou
hru. Jeho dobrá, mkká
eská duše, beztak již

mocn rozvlnná, celá

mu vstoupila v oi, oi
slzami zalila.

•Ty nemluv tak ! Ty
nemluv tak — jsi mj

bratr,* dra'a se e, trh:m, mocným pohnutím
perušována, »nemám eho odpouštt . . .

•Minulo to, je to pry . . . dobe to skonilo
. . . Pece mám s to rozum . . . nemohs to

íci . . . byli by t tam podrželi . . . Slyšel

jsem, že toho pšáka propustili ze služby,

proto že nebyl poctivý lovk. Uhodil-lis ho,

vdls pro. Já se neptám, ptát nebudu. Tá-
tovi nepovíme . . . povz sám, až bude as,
budeš-li chtít. Na to všecko zas vyvolávat ?

s Apolenou za jedno ... a

... do své smrti budu stát

vám . . . jako ty k nám . . .<

Políbil Vojtu dvakrát, tikrát.

•Nemysli víc na to ... je po všem . . .,«

dodal, 'bu jenom rád, žes ho nezabil. Pán-

bh t chránil ... a nás taky . . .«

•Dkuju ti, Vašku ... je mi lehko te . •

,

Pánbh ti zapla . . .«

Objali se ješt jednou; pak se pustili a ruku
v ruce kráeli pospolu po mkkém pažite,

Apolena podle nich, záíc štstím ; úsmv jí

hrál na rtech, erné oi se smály, bílé svtlo
msíce s nimi pohrávalo, laškovalo.

Tu pojednou silnjší pohyb se dostal do bílé

ídké mlhy. Houstla, do výše stoupala, ale

vyšší vrstvy vzduchu zase k zemi ji tlaily;

kotoue, husté, jako sníh bílé chundele se tvo-

ily, valily se, srážely, znovu se zdvihaly.

I obkliil mladou trojici pi'íboj tchto krouží-

cích, nm víících se hmot, nebe jim zahalil,

svit msíce jim odal, obzor jim zastel blízký

i daleký, sirý byl, chladný a dotrný. Odv
jim zvlhl, dech sejim úžil. Hlucho vkol nich

i nad nimi — na oích nic než snhobílá
vlnící se vava.
>Nevyznám se . . . kde jsme?< vydralo se

slovo Apolen.
A Vojta na to : »Jen se mne chytni a drž,

aby ty mlhy nás neodlouily. Nic se neboj —
kdybych ml oi zavázané, nezmýlil bych se.

Vyvedu t z tchhle mlh jako tys m vyvedla
z horších, v nichž jsem se potácel.

«

Za tvrt hodiny byli na erné vozové cest,
zlehýnka stoupající. .'\ svtleji se udlalo,
zpoátku nad hlavami, pak i ped nimi a podle
nich. Závoj, jenž halil plný msíc, ídnul víc

a víc a nebe zase se modralo . . .

Tu jako vysoké hradby vystoupily ze šera

Plástovické sady, a stechy statk a bíle omí-
tné zdi se zaleskly v stepetavém stíbrném
jasu.

XVI.

Zima zavládla na Blatech, snhu napadalo
hojn, ale povla'<, jehož se dostalo zemi, ne-

byl stejný: neustálé vtry, jež provádjí svou
bujnou hru po širé rovin, nahnaly místy
velké závje, jinde zase odvály na dobro
sypký sníh, tak že zem a sežloutlé trsy tra-

vin a skípin daleko široko zstaly nepokryty
zimním hávem. Mráz skul do svých okov
louže a rybníky, ale na Soudný potok nevy-
zrál. erné jeho vody nezamrzly, ba byste
se proudily jako díve a z vyschlého hndého
rákosí, z list zbavených kovin podél tem-
ného toku vycházely veer a v noci píšerné
kovové zvuky. Než, zídka kdo je slyšel.

Opuštná ode všech. Blata spí v zimních no-

cech svým zaarovaným snem. Kdo náhodou
nemusí, jist nohou do nich nepáchne, nej-

mén v noci. Jsou mnozí, kteí se pímo bojí

vydati se do Blat, jakmile v zim slunce za-

padlo. Cosi teskného dopadá na lovka, jenž

kráí touto pustinou, všude stejnou, mámivou,
nepehlednou. Pocit naprosté opuštnosti se

zmocuje duše ; špinavé mlhy tiše se váli,

rozhledu brání a bezdky picházejí na mysl
povsti o sbhších [se tu událostech a mysl
ochabuje pod tíživými vzpomínkami. Tak vy-

skytuje se v Blatském lidu povst — a mnozí
pevnou jí pikládají víru — že v jistých zim-
ních nocech každý, kdo se na Blata vydává,
by zevrubn míst povdom byl, zabloudit

musí, a doklad toho uvádí se mnoho. V
nebo nev — možnost je na snad . . .

Kterés nedle v lednu Potužáková s Apo-
lenou byly na ranní v Pištín. Když po mši
vyšly z kostela, setkaly se na návsí s Krušnou,
která je oslovila.

»Och, kmotra, vítám vás od .slova božího !

Není tu kmotr s vámi? Ráda bych ho vidla,

snad by mi radou byl v mojí opuštnosti. Ne-
mám, na koho bych se obrátila — všickni

jako by ode mne utíkali, a já smutná a za-

rmoucená jsem pece živé duši neublížila

!

Pánu Bohu se modlím, aby se nade mnou sH-

I
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toval a nad ubohými opuštnými dtmi, ale

co je to všechno plátno! ... A vy, kmotra,
Pánubohu dkujte, že máte hodného muže,
který dojista hy vás neopustil. V Americe je

ten mj, v Americe ! . .«

»Vím, kmotra, vim,« odpovdla Potužáková,

když se dostala k slovu, »psal muži, je tomu
asi týden . . .«

»A vidíte, mn nepsal! Jako bych nebyla

na svt a dti jako by taky tu nebyly. Na
krk nám to všecko hodil, ješt to všecko za-

dlužil, a te se musime ohánt, ani nevíme,

kudy kam. .A pece by mohl mít radost ze

svých dtí !
— To nebylo pravda, víte, s tou

ženskou z Prahy, jak pišla na Josefa. Jen
zostudit ho pišla, mrcha nectná, aby peníze

z nás vydela! Ale mne nechytne, ta, ta . . .«

— následovala ada krvavých nadávek — »a

Josefa taky ne! Josef jí ukázal, to se neptejte!

Josef je doktorem, kmotra, už jím je, a jakou
vážnost pro nho mají po celé Praze! jen až

bude mít tu prachci, zaídí si kancelá . . .«

>Nu tak tedy,« vece Potužáková, která nijak

nebyla ráda tomuto setkání a, by vci neroz-

umla, pece dobe tušila, že Krušná se bu
chlubí nebo sama byla synem klamána, —
»když udlal doktora, bute ráda, všecko bude
dobe.

«

»Ale kmotra, do zaátku potebuje penz —
to je na dlani! A odkud jích vezmu? Zá-

ložna už nepjí a spoitelna dokonce ne.

Tak jsem chtla poprosit kmotra, nevdl-li
by mi rady, kde bych si jich opatila. Však
víte, teba bylo osm tisíc dluh na statku, že

statek stojí za dobrých dvacet. Kdybych mla
dva tisíce, všecko bych to pivedla do poádku !

jen o poádek bží a všecko zas pjde Frantík

se iní, kmotra, ani byste neekla, jak se

vpravil do toho hospodáství. Jen tak o dva
roky kdyby byl starší ! Šikovný je, žádný by
nevil; všecko mu jde od ruky, jako kdyby
od jakživa byl ty práce konal, a pece studoval

a dobe studoval ! Má vzdlání, nmecky roz-

praví, jako když biem mrská, moc neradi

ho ztratili ti páni tam na tch školách. Ale

což bylo plátno, když Jakub odešel s tátou,

nkterý z tch mých chlapc se musel chytit

hospodáství. Myslila jsem naped na Matouše
;

ale ten je na vojn ješt na pldruhého roku.

Taky nechce ani slyšet o sedlaení. Vzal si,

víme, do hlavy knížecí službu a, venkoncem,
nemohu ho nutit, aby si to z hlavy vyrazil,

když je to jeho vle a on ví, že pi tom udlá
štstí. Tak tedy Frantík do toho musel skoit.

Je mu te šestnáct let — jen aby mi ho na

vojnu nevzali jako všecky jeho bratry; to by
bylo neštstí. Nu, snad tomu ujde ; až bude
as, zadám žádost, aby ho osvobodili — vždy
jsem jako vdova, když mi muž odešel, a musí
mi ho pustit. Potom ho ožením, bohatou ne-

vstu mu najdu. Krev a mléko, ten chlapec,
urostlý jako buk v lese, a statek taky je pkný,
tak co? — nebude zle o nevstu ...»

Odmlela se na chvíli, dech jí došel. Potu-
žáková dobe vdla, co bylo s pravdou v pí-
in Frantíka a jeho studií a že »ti páni tam
na tch škoiách« pes míru neželeli jeho od-
chodu, ježto propadl a na cestu se mu dostalo

rady, aby studií zanechal. Bylo také známo,
jak Frantík sob vedl, co byl vrácen rodin-

nému krbu ; po všech hospodách, blízko a
daleko, bylo ho plno a, pes velké jeho mládí,

do rzných nekalých milostných pletek taky
už zabedl, jev velkou píbuznost se svou
sestrou Ankou.

»Jen a se vám drží >antík,« vydralo se

jí slovo.

»Och, kmotra, o to není strachu! On je

tuze spoádaný. Jen klevetnící se o nho otí-

rají ! To už není jinaké. Co se u nás stalo,

všecko mají na svdomí klevetnící. Muž mé
opustil — Pánbh dá, že se bez nho taky

udržím a dti zaopatím. Tu a tam se pece
najde dobrý lovk, který opuštným ^ruku
podá; eknme hned: kmotr Potužál. Ze mi
pomže, kmotra, vite ?«

»Do toho já mu nemluvím, milá kmotro,

<

odpovdla ponkud vyhýbav Potužáková;
»to víte, to je tžká vc ; on si spravuje své

a musí vdt, co být mže a co ne.*

»Ovšem, ovšem. Je doma te? — zašla

bych k vám do Plástovic . .
.«

"•Doma je v tu chvíli, ale, jak se my dv
vrátíme, pjde na velkou do Selc . . .«

»Nu, neškodí, kmotra, neškodí! Dojdu si

tam teba jindy — tak tuze na spch ta vc
nemá, a vy za mne dáte dobré slovo, neníliž

pravda? . . . Mj ty Bože, to bylo ákých
penz teba, aby všecko pišlo zase do po-

ádku! Dva páry ko jsem musela prodat,

nebylo vyhnutí, a ti nám te chybí v hospo-

dáství. Nic plátno, bude teba jednoho koupit

. . . arci jen tak prozatím, na áké tí msíce,
než nám híb doroste, ákého teba staršího,

horšího, za šedesát až sedmdesát zlatých tak.

Zítra je v Netolicích trh, tak Frantík se tam

podívá a koupí ho . . .«

Potužáková bez tak slyšela, že Krušná pro-

dala dva páry tažných ko, jako vbec celá

Blata vdla o tomto prodeji a eí bylo o nm
mnoho ; slyšíc však, že Frantík byl poven
úkolem, koupiti kon na Netolickém trhu, ne-

málo se podivila.

»Co že, kmotra ?« odpovdla všecka pe-
kvapena, »toho chlapce posíláte do Netolic

koupit kon? s koskými handlii jednat? —
což se nebojíte, že ho ošidí? Náš Vašek je

starší a s dtbtva pi dobytku, ale nákup kon
bych mu nesvila . . .«

725
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»Och, kmotro má zlatá, vy Frantíka neznáte,«
vece ponkud s vysoká Krušná; »toho nikdo
nenapálí! Oi má jako rys a poítat umí lip

než kterýkoli starý. Jak by taky neuml? tolik

škol má . . .«

>Nu, když myslíte, kmotra . . . jen a( toho
nelitujete! Mj jde zítra taky do Netolic —
prodáváme híb. Snad by to mohl pro vás
obstarat. V tom vám jist rád poslouží . . .«

»1 kde bych ho smla obtžovat! To už
ten chlapec spraví. A, pravdu povdt, on,

ten hoch, by taky nesnesl, aby se mu kdo
pletl do té vci . . .«

»Nu. to je potom jiná," odvtila Potužáková;
»sPánembohem tedy, kmotra, mjte se hezky. .«

Krušná v tom pistoupila k .'\po!en, usmála
se na ni, na plece ji potepala, tváe pohladila.

>To je holka, kmotra, to je holka! Tomate
radost, co? Vida! Mj ml poád v hlav, že
by to byla nevsta pro našeho Jakuba. Nu,
já bych byla bývala ráda. .\le, co plátno,

když ten blázen utekl s tátou ! . . . Nu, holka,

až uhlídáš Frantíka, kdo ví, nezalíbí-li se ti

!

Skoro bych ekla, že by se k tob lépe hodil
než Jakub ...»

Dívka se zapýila hnvem.
•Pojme dom, mámo, « pravila nevrle ; »m

zebe.«

»Nu, rozumím, rozumím, « Krušná vedla
svou, "upejpáš se, panenko, tof se ví; ale na
Frantíka se podívej . . .

»Já se na nikoho nebudu dívat, < odsekla
Apolena, ješt více pohnvána. »Pojte dom,
maminko. Tohle jsou marné ei . . .<

»Nu, nu, hleme, zhorka je nakvašená, ta

panenka . . .«

• Nedivte se, kmotra. S Pánembohem . . .<

>Snad jste se nepohnvala ?«

>To to. S Pánembohem!*
Rozešly se. Po cest k domovu Apolena

div neplakala od nevle, již slova Krušné v ní

vzbudila.

•Ty bláhová,* kárala ji matka, >co pak se

tak zlobíš? — chtla ti polichotit, byl to žert.*

•Mne tohle mrzí, maminko! Což pak jsem
tak hloupá, abych nevdla, co je to za kluka,

ten její Frantík ? . . Žert, íkáte ! . , . a s Ja-

kubem to byl taky žert? . . . Povídám vám,
maminko, a nesmíte se hnvat, že žádného
nechci . . .*

»Co pak ses zbláznila, holka? Kdo pak t
ke komu nutí? . . .«

»Vím dobe, maminko, že táta by byl chtl,
abych si Jakuba vzala . . .«

•Však t k nmu nenutil. Nemluv takhle

o otci, holka ! Jakub byl sedlák a tenhle je

sbhlý student . . .*

>'Dobe, maminko ! ale jak že mi smi íkat
ta ženská, že se mi zalíbí ! Ten by se mi do
smrti nezalíbil ... na ni se zlobím . . .«

•Ml! Zítra už ani nevzpomeneš na marné
její ei.* —

Poínajíc onou chvílí, kde Apolena zvdla,
že její otec pomýšlel ji provdat za Jakuba
Krušného, vloudil se jí do srdce jakýs tajný

nepokoj, jenž rostl, ím více mohutnla její

láska k Vojtovi. Sebe nepatrnjší narážka, sebe
nevinnjší žert, pipomínající jí, že by se mohla
stát nevstou, že by ten neb onen byl pro ni

vhodným ženichem, dráždil a roziloval ji;

zvlášt co znamenala velkou zmnu, která se

udala ve všem chování se Vojtov i v názo-
rech jeho, stávala se v této piín velmi ne-

dtklivou. Pedvídala, že díve nebo pozdji
nadejdou jí doby tuhých boj, a byla odhod-
lána, vytrvat a za žádnou cenu od \'ojty ne-

upustit, byf nemohla se oddávat nadjí, že by
kdy za daných pomr se mohla piznat ke
své lásce. Byla si dobe vdoma, že rodie
by nikdy nesvolili, aby se stala jeho ženou.
Ukolébávala-li se díve ve sladké sny o bu-
doucí velkosti Vojtov, jež by peklenula pro-

past, která ji spoleensky od nho dlila a
ve kterou pevn vila, dokud tento hoch sám
žil v mlhavých illusích o svém poslání, státi

se druhým Kubatou: sny tyto prchly, co Vojta
pišel k poznání, že ho mámily bludné vidiny.

Tehda ve Zbudov obma se oi otevely, ty

tam byly peludy, ale láska zstala, láska

opravdová, istá, jež pevn se zakotvila v mla-
dých srdcích, láska tím vroucnjší, ím více

ji ped svtem tajili. A bylo s podivením, jak

dokonale ji dovedli skrývati: nikdo, vyjmouc
jediného Václava, neml nejmenšího tušeni

o vzájemném pomru jejich; už jen zídka se

scházeli v noci na odlehlých místech ; krátké
slovo, úkradmo vymnný pohled, rychlé stisk-

nutí ruky jim staily, a blaze jim bylo . . .

Vojta najm byl šasten ; na nho nedoléhal
strach ped nastávajícími boji a víra jeho v Apo-
leninu lásku byla naprostá a pevná jako skála.

Nevdl ovšem, co by budoucnost pinésti
mohla, a také o tom nepemítal ; víra mu sta-

ila Trojí svtlo mu svítilo na jeho pouti;

první svtlo: .^polenina láska; druhé mu roz-

žali sedláci, kteí se tenkrát radili ve Zbudov
v píin dlení Blat: byli za jedno, on patil

k nim, nerozlun k nim bjd pipoután, protože
jejich zájmy byly i zájmy .•\poleniny rodiny a

tudíž i jejími ; tetí svtlo — vetchá b.ibika
tam mu je rozsvítila na cestu: svatá práce na
užitek všem. Nezapomnl slov babiiných

:

kdo pracuje, má zásluhu o všecky, i nejmenší
práce bude mu poítána a vážena, a práce
spolená všech padne práv tak na váhu, jako

zásluha, kterou si získal Kubáta; vše ostatní

je marnost a klam . . .

A Vojta pracoval, co ml sil, aby se zavdil
svému hospodái a celku, k nmuž tento ná-
ležel. Všecka jeho energie, všecka jeho síla
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vtlila se v jeho práci, a sám se divil, jakým
blaženým klidem práce duši jeho splácela.

Netoliko klidem, i všeobecným uznáním, v prvé

ad uznáním sedlákovým i seliným. Mluvili

s ním a jednali, jako by vlastním byl. A ele
a kde kdo v Plástovicích postehli zmnu, jež

se s ním udala; divili se, nadivit se nestaili

:

není plachý více, nevyhýbá se lidem; jinak

pohlíží na lidi, jiný výraz má v oích, pí-
vtivý, usmívavý.

»Chlape, Pánbh ti požehnej ! pravila mu
kdys selka ; »tys náš, ty do smrti naším z-
staneš.

«

A ped .Apolenou tuhle e pronesla; ani

neznamenala, jak dcerka se radostn zapýila
a jak se ji oi zaleskly. — A téhož dne, když
se obma udalo, setkat se beze svdk, .'\po-

lena mu stiskla ruku, šíji jeho objala, na ústa

ho políbila,

>Ty mj zlatý, mj miláku, vidíš to! Tisíc-

krát t mám radši. Do smrti budeš naším . .

.

a bába tam ve Zbudov se modlí za tebe,

proto že t v srdci nosím . . .«

Och, Vojta už nechodil líit oka na zajíce

a na koroptve, nechodil už lovit ryb; jen nkdy
se mu zasttísklo po širých Blatech, a pak si

tu a tam do nich vyšel sám a sám, podle po-

toka kráel, známá místa navštívil, a zdálo se

mu, že všecko, co oima pehlédl, je jeho.

Volná, svobodná Blata, Kubatou sedlákm za-

chována, zachována .Apolen, Václavovi, jemu.
Huel po nich divý podzimní i zimní vítr,

šelestil vztekle v mrtvých skípinách, ve vy-

schlém hndém rákosí, krákorala mu nad hla-

vou hejna erných havran, valily se šedé

mlhy, šlehala ho ve tvá metelice zlá, ale jemu
nevolno nevzešlo z tchto píšerných zvuk
ani z mnohotvárných chuchval mlh a z er-
ných vod, ba, jeho srdci zvuky lahodily slad-

kou hudbou domoviny, hudbou volných Blat,

pes klidné vky jemu zachovaných, a mlhy
se mu zdály mkkým pláštm, jenž teple a

útuln ji halil ve své záhyby . . .

Kteréhos veera v pozdním listopade, vra-

ceje se z takové vj'cházky do Blat, potkal se

z nenadání s dívjším svým spojencem Že-

lezným, pytláckým pekupníkem ze Selc.

•Nu, co je s tebou, kluku?« oslovil ho tento;

»takovou dobu už t marn hledám. Pro pak
se neukazuješ u nás? — už jsem vru myslil,

že t nkde dopadli a zaveli ... ale o tom
by se pece mluvilo. Peci víš, že te lovk
potebuje . . . Máš ákých rybí*

Vojta se zaškaredil; všecka jeho minulost
se mu pipomnla.

>Zaopatte si ryby, kde chcete,* odpovdl;
•ode mne jich vic nedostanete,*

»A co? a pro? Ty se ák nadýmáš, kluku!
Kam pak te zanášíš?*

Vojta neodpovdl ; odvrátil se, svou cestou
se dal.

>Nu? co pak tohle je? — Postoj pece I
—

platí ti snad nkdo lip?. , . proto-li snad, nu,
se mnou je e — áký šesták ti taky pi-
dám.*

Volal do prázdna, Vojta se ani neohlédl a
zmizel v padajícím soumraku . . .

Když selka s Apolenou, vracející se z Pi-

štína, vcházely do statku, Potužák stál na zá-
praží, s Vojtou rozmlouval. Bylí oba svátené
odni, pipraveni, vydat se do kostela do Selc.

•Vítám vás od slova božího,* vece Potužák,
zoiv je; »trochu jste se opozdily . . .*

»Krušná nás zdržela chvíli,* odvtila selka,

vcházejíc do pedsín.
• Krušná? — aj, co pak vám povídala?* tá-

zal se hospodá, bera se za ní.

Selka se jala vypravovat.

Apolena stanula na okamžik, vymnila rychlý
pohled s Vojtou.

>Zítra pjdu se sedlákem do Netolic na
trh,* pravil Vojta: »povedeme tam híb. Práv
mi ekl, že mám jít já.*

•Frantík Krušných tam jde taky,* proho-

dila Apolena. V tom si vzpomnla, co jí ekla
Krušná v píin svého synka ; zarazila se,

zapýila se trochu, ustala v ei.
»Tys ho vidla, Frantíka, mluvilas s ním?*

ptal se Vojta.

»Ne,« odpovdla úsen ; »pro se ptáš?*
• Och, nic. Jen tak, proto že ses zmínila . . .<

•Však víš, že nemluvím se žádným, s tím

pak nejmén bych se pustila do ei.*

Usmívala se zase po svém zpsobu, naež
vešla do pedsín. Vojta porozuml zplna
sladké ei, kterou její oi i její úsmv pro-

mluvily. Obrátil se a odešel spokojen do ko-

nírny, pesvdit se, je-li tam vše v poádku.

Apolena vklouzla do své komrky a pe-
vlekla se rychle do svého domácího úboru;
pak bžela za matkou do svtnice. Rodie ješt
spolu hovoili,

>. . . Té ženské není pomoci,* slyšela, an
otec pravil matce ; •lovk má taky dti rád,

ale proto není slepým. Tomu klukovi by pa-

tilo nkolik poádných výprask, aby tch
svých spád a darebností zanechal, a potom
by se musel ješt dlouhá léta zauovat, než
by jen jakž takž dovedl se ohánt na statku,

a ona, hloupá ženská, ho nechává hospodait
a ješt se chlubí, jak tomu rozumí. Kdo tohle

jaktživ slýchal ! A ke všemu ješt chce, aby
lovk ]i svil peníze. To by tak byla dluž-

nice ! lovku by nezbylo, než dát jí statek

na buben, aby svých groš uchránil. To by
pak byla koruna všech mrzutostí. Dkuju.
eknu jí to bez obalu, pnjde-li.«

Selka pisvdila.
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»Však jsem si hned myslila, co ekneš,*
pravila. »LepM je první mrzutost než poslední.

«

»Nu, nemluvme už o tom. Bojím se, že
pijdeme pozd ; je svrchovaný as, abychom
se vydali, nemámeli zmeškat velkou. Pjde
se mnou Vojta, Vašek zstane doma.*

Nasadil klobouk, vzal do ruky hl,
>Tenhle chlapec, tenhle \'ojta,* zapoala

pojednou Potužáková, »na mou vru, lovk
se nenadiví ! Kdo by byl pomyslil, že z toho

zamraeného, nemluvného, potuteln se škare-

dícího kluka se vyklube takový chasník?

Zrovna na oích mi te, eho si peju a vidt
je, jak k lovku stojí. Odpust Pánbh, ráda

ho mám, jako by mj byl.*

>Nu, vidíš te. Však jsem ti íkával, že a-
sem bude jiný, až uvidí, jak je u nás. Vzal

jsem ho k nám, abych vyhovl jeho matce,

dej jí Pánbh nebe. Pánbh požehnal dobrému
skutku. Máš pravdu : takového chasníka daleko

široko není. Zrovna se bojím, jak u nás bude,

až vojna nám ho vezme. Dej Bože, aby nám
ho nezkazila jako mnoho jiných. Toho od sebe

nepustím, poslední sousto s ním rozdlím . . .

a Vašek taky, to vím , . . leda bych mu jinak

pojistil budoucnost, aby nemusil do smrti
sloužit. Nu, uvidíme ! . . .*

.\polena, slyšíc tato slova, musela se odvrátit,

aby neprozradila radost, jež jí zahoela v oích.
Zamihlo se jí pokušení, vrhnouti se na kolena
ped otcem a vyznati se mu ze všeho, co
odedávna se dlo v její duši. Než pemohla
toto hnutí, pivádjíc si na mysl možné ná-

sledky tak ukvapeného doznání, a pádila ze
svtnice, aby nikdo nepostehl jejího jásavého
vzrušení. Vbhla nazpt do své komrky,
uzavela se tam.

Dosud as nepišel!* zašeptaly chvjící se

rty; »teba ješt pokat. . . pokat ... až . .«

Slova uvázla v hrdle, ale rej myšlenek,
plných sladké nhy a nevýslovné touhy za-

víil a nesl se k nebi jako oblaka vonného
dýmu ...

Slyšela kroky odcházejícího otce, zaslechla

zvuk jeho slov, promluvených k Vojtovi, jenž
na ekal na zápraží. (Pokraování.)

BOHUMIL BRODSKY:

Za obzorem.
(Pokraováni).

šak jste jist jen z toho
dvodu pijel, « prohodil

rada a odvrátiv se od
okna, pisedl ke stolu

a pohodln se posadil.

»Jste tak zaslepený,

že zapomínáte na první

požadavek soudcovský,
zstat totiž nepedpo-
jatý.«

>Už se zase hádáte, « vpadla Blažena. »Te
není na hádku kdy, te musíme o vážnjších
vcech hovoit. Kdyby teba nebylo všechno
pravda, co Jan povídá, nco na tom pravdy
pece je. Jaroslava byla vždy slabá, jednou
léka o ní tvrdil, že je chudokrevná a že musí
pít hodn vína, aby se u ní nevyvinula hy-
sterie. Možná, že nové pomry a stesk po
nás zavinil .její seslábnutí a tím náchylnost
k duševnímu rozrušení. Co ty o tom, Viktore,

soudíš?*

>Soudím, že se Jaroslava nešastn vdala,

že to svým bystrým rozumem postehla a cítíc

se nešastnou a nemajíc nikoho, kdo by ji

potšil, upadala v pedráždnost, na konec
hledajíc v útku ulehení.*

>Pijímám s díkem vaše poklony o mém
chování a nebudu na n nyní odpovídat.

Pidržím se toho, že pedráždní pipou-
štíte.*

• Arci, pipouštím, vždy je to pirozené, že
nkdo, kdo je držán v nesnesitelných pom-
rech tvrt roku a není dost otrlým , si své nervy
rozbolaví. Proto správn udlala, že šla sem.

Zde se opt uzdraví.*

»A až se uzdraví, co potom?*
»To je její vcí. Budeli chtít, a se k vám

vrátí. Já jí budu vždy radit, aby se nevracela.*

»Vy jste výborný soudce! Podle zákona
mám právo donutit ženu, aby se vrátila ke
konání svých, povinnosti.*

> Podle zákona má právo ten, kdo cítí ne-

snesitelný cdpor proti druhému, žádat za
rozvod. Bude-li si pát, zadám o!«

»Jen to ne, jen to ne,* volala Blažena
úzkostliv. »Vždy by byla na vždy nešastna.

«

Toho pan rada nedbá,* pokril Roubal ra-

meny. >Jemu jde v první ad o schlazení si
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msty na mn, protože jsem su ho nepišel na-

ped tázat o dovolení, smím-li se o Jaroslavu

ucházet. Snad bych to byl udlal, ale Jaro-

slava mla toho otroení dost, ona, kdyby
bylo na ní to záleželo, ani by s vámi o saiku
byla nehovoila.*

•Mže být, úloha poruníka není nikdy

vdnou, ale mn jde pedem o prospch sv-
ených a pgtom teprve o jejích lásku. Vy
jste si také tak poínal, jenže jste neml tak

nezištné úmysly a o lásku jste vbec nestál."

»Vaše urážky jsou vždy bezohlednjší,* kikl
Roubili zlostn.

»Nezapomínejte, pánové, že jste v mém
dom,« zvolala Blažena rozhorlen. »Zde jsem
já domácí paní a dbejte také trochu na mne.
Pením a hádkami nic nespravíte. Vyítat si,

kdo jste kdy co moudrého vykonal nebo chtl
vykonat, je dtinské. Zde se jedná o blaho

bytosti nám všem milé a na to mjte zetel.

Jaroslava je rozhodn churava. Churavému
musíme pomáhat. Rate, jak.«

»Mám dva návrhy, o nichž rozhodnte sami.

Nebudu se pimlouvat za nic, abych neslyšel

výitky, že si peji neho, pro svou ženu
škodlivého. Af se vrátí Jaroslava do Dolin.

Zaruím jí naprostý klid. Af bydlí v jiném

pokoji, u jiného stolu jí a dlá si, co chce.

Vy k ní zavolejte lékae odkud chcete a já

jim rád zaplatím. Tento návrh iním ne ze

strachu o vno, ale pro umenšení veejného
skandálu sob i jí a konen i vám. Druhý
návrh je, aby se odebrala do nkterého sana-

toria, ve kterém by odborn byla léena, od-

borné pozorována a uzdravena. A až bude
její léení skoneno, a se rozhodne bu k ná-

vratu ke mn nebo sem. Potom se nebudu
vzpírat rozvodu. Te však doufám, že naleznu

vždy dosti rozumných soudc, kteí k rozvodu
nepipustí.*

»Nu, Viktore, co tomu íkáš ?« doléhala

Blažena.
•Jsem pro sanatorium, když už má z ní být

mermomocí udlána pacientka.*

»Já jsem proto, aby se vrátila k muži,« pro-

hlásila paní notáova rozhodn. »Je to pravda,

že to je skandál pro nás všechny. Snesou
ženy horší týrání a vše zatají, aby nedávaly
svtu píinu k výsmchu. Pro máme trpt
my?«
"Nebu tak nelaskavou,< napomenul ji rada

pohnut. Zarazila se, maliko se zardla a za-

mlela se.

»Nu tak, a si tedy ona vyvolí, co je jí mi-

lejší,* pronesla po chvíli ostýchav.
• Budiž. Pojme k.ní.«

»Já také?« ptal se Roubal.
• Prosila nás, abychom vás naprosto k ní

nepouštli,* ekl rada chladn. »Mjte také

trochu soucitu, íkáte sám, že duševn trpí.*

»Jsem spokojen,* zahuel a podíval se na
radu pln nenávisti. Osamotnl v pokoji. Rada
s Blaženou odešli a Roubal povstav piecházel

pokojem. Byl dost spokojen. Dosáhl toho, že

se Blažena rozhodn k nmu kloní. Radu
kdyby mohl odstranit, byl by vítzem. Ach
ten rada! Jaká je to protivná povaha, na ja-

kého pána si zde hraje, nemaje k tomu práva.

Kdyby ho mohl zniit, kdyby mu mohl nco
íci, co by ho mohlo dohnat k zuivosti, jak

rád by to udlal. A on by mu to ekl, on
by se nerozpakoval poštvat ho, kdyby v nm
nevidl svého opovdného a nebezpeného
nepítele. Nu, jakmile vc urovná, jakmile bude
Jaroslava v Dolinách, potom už mu nco na-

padne !

Byl stále netrplivjší. Uplynulo pl hodiny,

než se rada s Blaženou vrátili. Byli oba roz-

rušeni a Blažena všecka ve tvái hoela.
•Máš pravdu, je tak podráždna, že mluví

nesmyslné vci,« volala, sotva dvée zavela.

•Te prý i já si peju, aby zahynula, abych

prý si t mohla vzít. Je to rozum? Domlou-
vala jsem jí, aby se k tob vrátila, slibovala

za tebe hory doly, ale ona vede svou, že t
do smrti nechce vidt. Máš prý si nechat co

máš, jen když ona bude mít na prosté živo-

bytí. Kde se to v ní všecko vzalo?*

>Až bude doma déle, poznáte víc,* ekl
Roubal škodolib.

>Ne, ona zde nezstane, chce jít do sana-

toria.*

•Tedy pece mj návrh ukázal se být nej-

moudejší. Kdy odjede?*
• Chce hned zítra. Ale poká nkolik dní,

než se švakr poptá lékae, který ústav je nej-

lepší. Jsem sama dnes všecka rozilena a ne^

byl by div, kdyby lovk za takových pomr
se stal nervosním.*

Usedla mrzut a zadívala se ped sebe.

• Uvolujete se tedy platit za svou paní?*

ozval se rada.

• Pejete si, abych vám to písemn potvr-

dil?*

•Není potebí, my dva dostaíme jako svd-
kové. Než se rozejdeme, mám k vám prosbu.

Bute tak laskav a nemstte se na své paní

rozšiováním zpráv, že je v sanatoriu pro ner-

vov choré. Víte, že svt takové lidi vyhlašuje

za blázny a patí na n s jakýmsi opovržením.

Nestžujte tedy její neštstí vrháním stínu na

ni. A mimo to vás žádám, abyste ji v sana-

toriu na tak dlouho nenavštvoval, dokud ji

lékai neprohlásí za úpln zdravou.*

•Jsem rád, že mohu panu radovi dát na

jevo víc dobré vle, než on jí dal mn,* ekl

oste. 'Svou paní pomlouvat zakazuje mi má
est a její léení stžovat nebudu pro svj
vlastní prospch. Jsme tedy hotovi?*

• Pro tento as ano.*

729



ÍSLO 46. M A J RONÍK IV.

Roubal vstal a blížil se k Blažen, aby se s ní

rozlouil Zdržovala ho, ale pohled na radu

zkrátil její domluvy. Dosti vele se s ním roz-

louila a doprovázela ho až ke dveím.

> Doufám, že se brzy veseleji shledáme,*

ekla pi odchodu a Roubal odpovdl radost-

ným úsmvem. Spokojen vyšel ven a za-

páliv si doutník, kráel k mstu. Stihne snadno
veerní vlak, dojede v noci na stanici, kde si

zjedná po\oz a ráno hude moci být u práce

na poli. Odpoledne si dá zapíáhnout, zajede

si do msta a pi té píležitosti nkterému ze

známj'ch prohodí o svém soužení, o nemocí
své paní a o jejím léení v sanatoriu. Nic ne-

bude blíže oznaovat, taková povrchní, vše-

obecná zmínka udlá vtší dojem, ponechá
fantasii zvdavého obecenstva širší pole a to

pikreslí vci fantastický háv, který jeho sa-

mého postaví do svtla souženého trpitele-

manžela. .A jak bude Jaroslava v sanatoriu,

i jeho postavení pízniv se zmní a v pí-

pad rozvodu neb projednání pozíjstalosti bude
mu velikou výhodou. Te, kdy svj statek

zbavil hj^poték, kdy se octl u svého ideálu

stát se vynikající a zámožnou osobností, nedá
si jen tak lehce koist z rukou vyrvat. Zasmál
se sám svému nápadu a pochválil se za do-

vedné vykroucení se ze situace, která byla

dost choulostivá. Jaroslava mu, upímn dodáno,
mnoho neublížila, on jí nezstal nic dlužen,

ale aspo jí ukázal, že jest šílenstvím, když
žena chce muže komandovat a nutit k pi-

zpsobení se rozmarm a náhledm svým.

Nebyl sám, který uznával své vítzství.

Byl si toho vdom rada a byla si toho v-
doma Jaroslava. Oba tušili, že pistoupili na
nco neobyejného, naprosto nepotebného,
ale oba vdli, že byli do toho vehnáni tak

dovedn zosnovaným nábhem Roubalovým,
že se nemohli ubránit. Vše, co Roubal líil,

mlo nátr pravdpodobnosti a pirozenosti.

Odporovat všem jeho návrhm znamenalo by
otevít dokoán dvée dalším bojm a skan-

dálm. Proti své vli podvolovali se jeho ve-

dení a vybírali to, co se jim zdálo k pijetí

nejvhodnjším.

Jaroslava otásala se 'hrzou, když sestra

doléhala, aby se vrátila k Roubalovi.

»Ne, ne, radji zemru,* volala se zoufalou
úzkostí. 'Nenávidím ho, zošklivil se mi tak,

že bych na cest k nmu zahynula. On je

strašný lovk, uštval by mne k vysílení. Ra-
dji pjdu do sanatoria, akoliv nevím, pro
tam mám jít. Zde by mi bylo blazo, zde bych
si pála v samot zstat.* A rozplakala se

vášniv, chvjíc se na celém tle. Ale Blažena
majíc ped oima veejnou hanbi^ považovala
její jednání za dsledek poruchy nervové, a
rada podlehl.

Tedy sanatorium. Rada otázal se lékae
v T., starého praktika, který všelicos prožil

a do leckterého tajemství nahlédl. Usmíval se

slovu sanatorium.

».\f jde do sanatoria, chce-li její pan manžel
platit. Jsou takové ústavy, ve kterých dámy
hojí svá sklamání, své pedráždné nervy, af

už nesnesitelnými domácími pomry nebo pí-
lišnými hovním svým rozmarm. Píjemn se

tam žije, odpoinou si a když se chut k ži-

votu vrací, jsou uzdraveny. Odporuuji sana-

torium »Naje«. Leží v Orlických horách a
náleží bystrému doktoru K. Ten pán rozumí
nejen nervm, ale také rozmarm, jež obé
žena dovede spojit. Jest tam velmi milý útulek,

dámy jsou spokojeny a kapsa doktorova také.

Rozšíil už po dvakrát svj ústav, má dva
assistenty, a všechno .pacienti platí. Zimnul si

vesele ruce a zasmál se bode.
»Jsem spokojen, je-li to takové, « ekl rada

krátce a upokojen vracel se dom. A byl

nepítelem cestování, pro Jaroslavu pinesl ob,
že ji sám do sanatoria odvezl. Poznal tento

vyhlášený ústav a byl jím pekvapen. Veliká,

zámku podobná budova s terassami, stála

uprosted lesnatého parku. Ped sanatoriem
byl les výmýtn a prostora upravena pro p-
stováni kvtin. Klid, vybraná nádhera a po-
hodlí byly známkami sanatoria. Zaízení bylo
elegantní, obsluha výborná, a nic nescházelo
bohatým nemocným, kteí se tam uchylovali

uzdravovat své nervy.

Jaroslavy nerozrušil pohled na sanatorium.
Všechno ráda pijala, jen když s tím nebylo
spojeno setkání se s Roubalem. Maliko se

rozilila, když rada odjíždl, ale potom cítíc

se bezpenou, oddan pijímala nový svj
osud. (Pokraování.)
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IS (X^O <\/ -fvC-fri-'

J o «kC t^J c

y\lcf >>T-V^ —

Vv^

z brixensl<é l<orrespondence mezi Julií

a Havlíkem.

1(g\ist Havlíkv jeho choti Julii, daný v Bri.xenu

,íf dne 22. prosince 1851, který v celém znní
nalézá tená v tomto listé fotograficky reproduko-

vaný, je ve mnohém smru velice zajímavý. Ladi-

slav Ouis praví o ném. List psán tonem zdánliv

klidným, Havlíek vypravuje v nm z poátku pr-
bh své cesty, ne2miiiuje se však — aspo v za-

chovaném úryvku ani slovem o episod, již potom

v Tyrolských elegiích tak

mistrn popsal ; není tu ani

zmínky o tom, kterak jej

splašení kon temnou nocí

po srázné cest unášeli

podle propasti od Reichen-

hallu k Weidringu. A nikde

slova žaloby, nikde si tu

Havlíek nestžuje, naopak,

dodává své choti dobré my-
sli, vybízí ji, by si z toho

nic nedlala, a tší ji, že

to nebude dlouho trvati.

A je to list napsaný po

bolestném, neoekávaném
rozlouení v prosincové noci,

po namáhavé týden trva-

jící cest, jejíž cíle neznal,

v chvíli, kdy zvdl, že

internován v cizí zemi, v

nehostinném mst a tušil,

že exil tento trvati mže
celá léta. Jestli kde, zde
vidti pln Havlí-
kovu mužnost. —
Však v nitru jeho, když psal

tyto ádky, nebylo tak klid-

no; to prozrazuje nestejné,

nejisté písmo, lišící se znan
od obyejného jeho rukopisu,

kde se drobná litera k litee adí jako ulitá, kde ruka

jeho pevná jako jeho duše. A ješt nco: Ve spisku

»Na památku Karla Havlíka a slavnosti borovské

dne 19. srpna 1862* otištny upomínky dra. Pod-

lipského na poslední dny Karla Havlíka a jeho

choti Julie, v nichž vypravovatel uvádi, že strašná,

neslýchaná gramatická chyba, již nalezl v listu,

který napsal churavý Havlíek švakru Jarošovi,

jej tak polekala, jemu tak nebezpeným sympto-

mem se zdála, že okamžit sedl na vz a za Ha-

vlíkem jel; a dokládá, že nalezl jej blábolícího na

posteli. Gramatická chyba byla první známkou ne-

mocí již zachváceného mozku. I v tomto fragmentu

prvního listu z Bri.\enu nalézají se nkteré

kiklavé chyby pravopisné a gramatické, a to práv
takové, jakých se Havlíek nedopouštl v žádném

ze svých list. Ovšem padá také na váhu, že list

byl psán ve velikém spchu a zajisté za znané

>--yo t/TWAA.. d/V^-w^ (>-vn.

Ay^n/^OvA^

vA^íV vr\.*v/1^

'^í^

i\C

A- Tni^iccti.

fysické únavy, ale ob tyto okolnosti mohly by sice

vysvtliti nedbalost písma, nepevnost ruky, ba i pra-

vopisné mýlky a vynechávání liter neb diakritických

znamének, ale nezdá se ml, že by též odvodnily,

pro Havlíek na dvou místech užil staršího pravo-

pisu s >au« a »w«, kterého se již v kvtnu 1850

byl vzdal. K jedné vci, tuším, teba tu hledti.

Havlíek nauil se teprve po odbytých gymnasial-

nich studiích správn esky psáti ; zde, v roz-

ilení jej tato pozd nabytá dovednost opustila.

(Vyato z »Korespondence Karla Havlíka Bo-

rovského* — Buršík a Kohout.)

Tento úryvek dopisu chová

, _
se v museu msta Benešova,

které jej obdrželo od zesnu-

lého okresního starosty ta-

mjšího dra. Živného; od-

kud jej tento nabyl, jest

neznámo. Jest to jediný již

valn porušený lístek oby-

ejného formátu dopisového

papíru a snad jediný
zbytek z celé hojné
korespondence bri-
xenské mezi Julií a

Havlíkem. Mstská rada

benešovská zapjila nám
na pímluvu p. JUDra. J.

Taussiga, advokáta v Bene-

šov, dopis peochotn k

reprodukci.

Nemén zajímavý je do-

pis Havlíkv, zaslaný z Bri-

xenti dne 23. bezna 1855

bratru jeho Františkovi. Ha-

vlíek na dvou hust po-

psaných stránkách dopiso-

vého papíru vtšího formátu

podrobné se rozepisuje o ve-

lách a udluje svému bra-

trovi pokyny, pekvapující

odbornou znalostí.

Na tetí stran dopisu je erveným inkou-

stem vepsáno toto

:

28./3. Práv mi píše Jaroš z Vídn, že jsem

propuštn, totiž píše mi velmi krátce jen tolik, že

mi posílá kožich a peníze na cestu a že neví, za

kolik dní dostanu písemní rozkaz vysthovati

se z Bri.xenu. — —
Proež, milý Franto ! založ hned na pimené

místo do sklepa vdérko spravedlivého chme-

lového odvaru, abychom, až pijdu, alespo hned

žíze trpti nemuseli. —
Na to pokrauje Havlíek pozdji erným inkou-

stem :

»Já jsem schváln toto psaní zde zdržoval, po-

nvadž jsem každý den ekal njakou zprávu

z Vídn, kdežto již Jaroš od lOho byl, ale posud

nic nedával o sob vdt. Dnes odpoledne konen
mi poslal velmi krátké ale jadrné psaní s velikým

v«4
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namalovaným fagotem, kdežto mi

piše jen, že mi již odesílá na cestu

kožich mj a peníze, a že si dáme
berdo ! a ostatek že oustn. Zkrá-

tka jako bj'ch byl již doma. —
Jak brzy ale vskutku to pro-

puštní do rukou dostanu to se

arci nedá posud íci a pijde

mnoho na to jakou ve Vídni

vezmou úední cestu, krátkou

ili dlouhou . . .« — r.

S yC p"*^^ T*^-*"'

l I v K^i^

lÁx»

I

Autograf Karla Havlíka Borovského.

^'

Trosky Havlíkova diaria.

len mstské rady král. hl. msta Prahy p. J.

ervený má celý svazeek rukopisných pa-

mátek po Karlu Havlikovi-Borovském. Jsou to vetché,

drobné lístky rzného formátu, jež si asi Havlíek
vkládal do svého píruního diaria, z nhož erpal

pi svých literárních pracích. Jsou tu drobné myšlenky,

nápady, dojmy z cest i z etby a pod. Pan ervený
nám vzácnou svou sbírku ochotn zapjil. Vše, co

citováno, je vrn opsáno. Drobné tyto poznámky
pipomínají svým rázem, ba i rukopisem zápisy, jež

iníval si K. H. Mácha do svého denníku. Ve

Havlíkv dm v Nmeckém Brod.

sbírce je pedn nkolik epigram, z nichž uvádíme

:

Boleslawu: O kolikráte již jsem pane ápe
svatbu ti pála, — by nás pestaly tvvé básn
o lásce muit. Z jehelníku. 4/4. 1844. Borowský
— Františko \v i: Wím ! wím ! wšak nepowím,

o nem pro Paleka Františku — jest wtip \v blát

nowý, bž tam a wezmi si ho. Z jehelníka. —
3. 4. 1844. Borowský — Slawomíru: Dlníka
na eskem Parnasu Apollo Tomíka — titulárním

pej básníkem dekretoval. Z jehelníka. 26. ,3. 1844.

Borowský — Buchtoslawu Abywásdraku:
Peklad i originál twj hlásá weršem i prosou —
Filípku že nemáš Filipa s Jakubem. Z jehelníka.

3./4. 1844. Borowský — Kolái: Jedeli po
prknách wz twj, rachotem uši trápí —
wjedeli na papír, blátem ho pošplichuje. Z je-

helníka. 26./3. 1844. Borowský. Zajímavý

jest lísteek, na nmž napsáno toto: Hrobový
nápis. Hic jacet Jesuita —- o utinam omnibus
esset ita — Tactus est fulmine. — Gloria tibi

Domine. Pod árou je tato poznámka : W as
bouiky zwoníwali u Jesuit frati. Z nko-
lika fragment diaria je znatelno, jak mnoho
Havlíek etl a že si rád pozoruhodnjší my-
šlenky zapisoval. teme tu na píklad: My-
šlenky mi pijdu, když chtjí, a ne když já

chci. Rousseau. — A diwocí oslowé stojíce

na wysokých místech hltati budou wítr jako

draci : Jeremiáš XIV. 6. — Na lístku, na

jehož zadní stránce jest poznámka: Diversa,

napsáno : \V gram. Wostokow. II. wyd. str.

39 teme welmi satyricky : granatýr. dragún.

kadet, rekrut, woják. Turek, bota punocha
wyjímaji se atd. (mají jednu reguli) asem
se udlá satyra sama sabú, nejenom básníci

ale i národy dlají satyry tak satyra sama
wy roste. — Na lístku, opateném datem: 12.

prosince 1843 (na druhé stran je poznámka :

Medwdí nápady) napsáno : Sbírku : rozliných

nekesaných odplat které satyrici wzali za

satyry od p. subject satyr. — Náklonost

k satye pohnula asi Havlíka, že si opsal

toto : eský kawalir p. hrab Auersperg do-

sadil na swé panstwi v echách wrchniho

piinliwého muže ze Štýrska. Tentýž nena-

uiw se dobe eštin, nastaupí wykázaný
auad. Chtge pak sob tento dobrý muz
ugistiti dwru promluwi ku shromáždným
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Aulograf Karla Havlíka Borovského.

rychtám: gá topry ban, zbrafetlife fás šjdit pú-

tem.« I nu gen když to bude sprawedliw zamu-

nilagi meri sebau pracowití sedláci. — Kampelik.

Hronka. 1837. I. 41.

Jsou tu výpisky, které jsou pro vývin Havlíkv
neobyejn charakteristické. Na jednom lístku teme •

Sak ja t rozkoše nezapowidám : te sob kde chceš

možeš zazpiwa svvató ale jenom po tichu, abe t žá-

den neslyšel. Duwr. psaní — Na jiném: Ped
nkolika týdní ve wesnici Lajoš-Komarno

(u mst. Vešprýmu) tyi Slowáci Junáek,
Bartoš, Rus, Wrabec žalaowaní a ped sto-

liným domem ve Vešprým weejn býti byli

50. 40. 30. 24. a to proto že pišli do Peste

a Budína k nejwyšií církew. a swtské wrch-

nosti, aby jim i500 duším služby chrámowé
w matersk. jazyku nawraceny byly

;
pon-

wadž maarské ei dostaten nerozumjí

(ostatn zachowalí lidé). — Dopis \v dubnu

1828. as. Mus. — Jsou tu skizy myšlenek

a nápad, jako : »Tak když se sejdau dwa
brati po dlííhém (nevvidení) mají si mnoho
co powídati — tak i Slowanu ohlížejícímu

se w jiném náeí, poád se mnoho nowého

zdá; poád se piuuje proto že náeí naše

tak dlúlio nebyli \v spojení« — . . »spojit

Benkendorfa: kozáky s epicí: patruily : po-

licii zlodjskou atd. a tedy se widí že je

vlastn policije nejhlawnjší prwní as zlodj

vv celém Rusi: když není sl slaná im
budeme solit? pišlo to na slowa pán.*

Na nkolika líitcích zapsány jsou dojmy

z cest, tu zase poznámka, aby nezapomnl
na srovnání, jež se mu líbilo, na jednom

lístku, kde si poznamenává >po\vru eskou
o králi hadím a jeho korunce . . že když

podloží bílý šátek on ji na složí* — pi-

pisuje Havlíek: »wyptati se na to dklad-
nji*. Jindy si zase poznamenal: Litkup
je-li to slowanské: welmi ukazuje krásnu

stránku: že kdo se raduje (pije) již je lepším

lovkem ; neošidí atd.

Je tu dále nkolik citát z Demokrita, nkolik

aforism ruských, francouzských a jiných. Na konec

zmiuje se ješt o epigramu : Verba docent — e.xempla

trahunt. Ve sbírce je jeho koncept, jenž byl ménén.

Zní takto (v závorce uvedu zmny;: 1. Co sám

nechceš nei jinému (pravil kantor žáku druhé

klasy — chlapce kantor káral kdesi — ) 2. žáku

prawil kantor kdesi — 3. tepaje ho za paesy

(tepaje ho
'^ý''''"^"^. za wlasy. 24./2. 1844.) Pozná-

^ ^ •' pnkladne '

mek k tmto citátm neteba . . je z nich vidt všechno

— Havlíkovu žíze po vzdlání, jeho zápas s e-

štinou, které se teprve musil uiti i jeho povahu.

Z tch nkolika drobt hlásí se jeho smysl pro

spravedlnost i odplatu za píkoí i touha ulevit si

bitkým slovem. Je to malé zrcadélko . . ale i v tom

stípku zachytíš celou Havlíkovu duši. —r—J—

M M M
z ESKÉHO ŽIVOTA.

- Slovanské anket, kterou uspoádal >Máj«,

vnovala ^Moravská Orlice* úvodní lánek,

v nmž pisatel shrnuje hlavní momenty vyslovených

názor a velice informativním zpsobem vysvtluje

Vnitek domu, v nmž byl Havlíek zaten.
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tenám základní myšlenky anketou akcentované.

>Dlužno dožnuti,* praví se v lánku, >že v otázce

tak choulostivé a mlhav zastené posud u nás ná-

zory nebyly jasn projádcny a vytiribeny. Aby
bylo jinak, o to z popudu neúnavného fedrovatele

myšlenky slovanské mla se piiniti anketa. Ob-

jasnní anketou pivodné má dalekosáhlý význam.

Až pronikne k plnému vdomí národ slovanských

a stane se pesvdením veškeré intelligence, bude

jím pipravena pda k velikému pevratu na pro-

spch mohutného rozvoje kulturn sjednoceného

Slovanstva. Záleží, aby proniklo svtlo a poznaná

pravda aby stala se pesvdením obecným. Pi-

praviti pdu je dležité. Jen mocná organisace.

r / iviiiv/Die ÍÍ-Í57 i/;».«JíA'
II

,/ftCíii/ Jl/^^l c

/ni

obsáhající všechny oblasti, bude s daný úkol ! Pi-

pravujme tedy pdu a organisujme se!« —
— Literární dílo dokoneno po ticeti letech.

V kvtnu roku 1876 zaal vycházeti potebou

vyvolaný »eskonmecký slovník, zvlášt gram-

matickofraseologický*, který sestavil prof. Franti-

šek Štpán Kott. Dílo rozpoteno bylo pvodn
na dva díly (120 arch), ale materiál rostl pod

rukou a bhem let vyšlo celkem sedm svazk. Do-

datky ku svému slovníku uveejoval prof. Kott

ve Spisech eské Akademie jako »Píspvky k e-
skonmeckému slovníku*. Dovídáme se, že staiký
autor velké svoje dílo práv v tchto dnech do-

konil a poslední rukopis záv-
reného dodatku zaslal eské Aka-

demii. Plných ticet let pracoval

tedy na díle, jemuž vnoval skoro

tetinu svého života. Starý pán

tráví léto v evnicích a dal se

do nového díla — vrátil se totiž

k staré svojí lásce a piln pe-
kládá z Tacita, —m—

ti^ v
'i.

.m-
A,f^iit- i«''"<í*'5^J*^'»T>''^'»

rt? •7*tf-»^,

f?b tvt^ . (: ,iÁ- , j,
i.h--' H^yrr pótni- ry> el^ff ît^.

hw

/g/^Ht^ a^i 'Vfo rtoí^
I

Autograf Karla Havlíka Borovského.

— Havlíkv dm v Nme-
ckém Brod. Pinášíme vyobra-

zení památného domu, v nmž
byl Karel Havlíek-Borovský za-

ten a zárove vyobrazení jedné

z komnat Havlíkových. Pohnu-

tou onu chvíli líí Havlíek v do-

pise, psaném Palackému z Bri-

xenu dne 23. prosince 1851, takto :

». . . v Nmeckém Brod ml jsem

úmysl tuto zimu ve vší tichosti

sedti mezi knihami a tšil jsem

se skuten po tak nepokojných

rocích na njakou dobu tichého

studováni. Ale jinak bylo psáno

v knihách osudu ili radji libo-

vlády vídeské. V noci od 15.

na 1(J. prosince po druhé hodin
byl jsem probuzen, u postele mé
stal vrchní policejní komisa z

Prahy pan Dedera s podkrajským

Brodským baronem Voithem a

žandarm s flintou. Moje žena

nebohá, byla celá vydšená. Ozná-

meno mi, abych hned se oblékl

a odjel, že mám na rozkaz mi-

nisterstva odvezen býti kamsi,

kdežto dle rozkazu bydleti nucen

budu. Místo ono mi nemá býti

oznámeno až za hranicemi e-
skými. V plái rodiny své, matky,

sestry, ženy atd. (nebo nevily

rozkazu, nýbrž obávaly se n-
eho horšího), opustil jsem otcov-

ský dm, sani jsem ml více

lítosti než zlosti.

«
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— Z feriální statistiky. Je v i^raze jako v tom
pohádkovém mst — ticho, smutno, prázdno. Z-
stali tu jenom ti, které železná nutnost pipoutala

k povinnostem, jež pi pomyšlení na ty šastné,

kdož prohánjí se ve volné pi^írod, dvojnásob tíží.

Praha má ve svých zdech jenom nejnutnjší po-

sádku, která peuje o to, aby koleka velkomst-

ského aparátu nadobro se nezastavila. Všude to

však njak vázne — substitutm se hoce pracuje

a i ti hledí, aby se dostali na erstvý vzduch.

Kam se podíváš, vidíš njaký mrtvý bod. Zaveny
školy, kavárny jsou poloprázdné, promenády jsou jako

vymeteny a na híštích prohánjí se proídlé hlouky
— hrám ubylo valn na temperamentu, ponvadž
chybí hlavni vzpruha, vdný a

zanícený divák, jenž je svým sou-

hlasem a sympatiemi povzbuzuje '

'
"^

a podncuje. Nejsmutnji to vy-

padá kolem Národního divadla —
jako ohromná hrobka civí do svého

okolí, jež zejména na veer až

zaráží nezvyklým tichem a na

minimum sraženou frekvencí. Jdeš

ulicí, projdeš druhou, touláš se

hodinu mstem a známé tváe
nepotkáš. Za to nalezneš den co

den na svém stole adu pohled-

nic, které píchnou na nejcitli-

vjším míst. Piletují ze všech

konin svta, z míst, o jejichž

existenci jsi posud ani potuchy

neml. Mapu nebo le.xikon musíš

vzíti k ruce, abys se informoval,

kam až zavála šastného druha

neb známého turistická touha. Lí-

stek pkn vypravený má docela

nevinné vzezení, iní dojem srde
nosli, je dkazem vzpomínky

—

ale je zárove hrdým výkikem
a lešitnou chloubou, kam až se

pisatel letos dostal.

Praha je do opravdy zamlklá,

pustá a prázdná. Je to všude znát

a není teba ani to dokazovat.

Není v tchto stescích slova nad-

sázky. Ivmitla se nám kdesi za-

jímavá statistika, která osielost

Prahy v ervenci dokumentuje

zajímavými íslicemi. Železniní

výkazy o prodaných jízdních líst-

cích oznamují, že v dob od 1.

do 10. ervence vyjelo z praž-

ských nádraží 178.000 osob —
pipadá tudíž na jeden
den 17.800 lidí! Za normál-

ních pomr opouští Prahu denn
7500 osob . . . prchalo tudíž z

ní v naznaeném období o 10.000

osob více. Po desátém er-
venci rozjíždli se z Prahy stu-

denti, uitelé a úedníci s rodinami na dovolenou
a cifra jist o njakou tisícovku poskoila. Nastane
ovšem stídání — jedni se budou vracet se smut-
nýma oima, jiní budou s rozjaenými tváemi
pospíchat k nádražím. Šasten ten, kdo se mže
tšit na to, že se také dostane do feriální stati-

stiky. — wn —

-^ Prof. W. Morfii v Oxforde, jemuž vnoval
F. X. Prusík svj peklad Smolettova »Rode-
ricka Randoma*, zaslal vdov pekladatelov
velý pipiš, jímž dkuje za uznání své slavistické

innosti a v nmž vele vzpomíná svého pítele,

zesnulého prof. F. X. Prusíka.
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Z Prah}- do Drážan dorazíme za ti hodiny

rychlittetn. Chce-li se nl<do nkam podívat, nco
vidt, co neuvidí hned tak jinde — jede do Drá-

žan, zvaných vším právem »Nmeckou Flo-

rencií*. Bývá to první vtší výlet, první vyjíždka

za hranice — jedou tam studenti, zastavují se tam

na svatební cest novomanželé a nezapomenou za-

adit ji do cestovního programu ti, kdož po usilov-

ném stud.u domohli se existenního zajištní . .

Láká píroda, svádí kraj, jímž pijíždíme k saské

metropoli, pimlouvá se "za zájezd láce — v Drá-

žanech je pomrn lacino — ale co hlavní, pobyt

v mst zaruuje vzácné požitky. Drážany jsou

mstem umleckých pokladu, chlubi se obrovským,

snad nedocenitelným bohatstvím památek, jež do-

vedla v jeho zd z celého svta snésti umními-
lovná knížata a zajistili mstu pro vždy závistivý

obdiv a neutuchající píliv vši kulturní ciziny.

eští turisté postrádali spolehlivého pr-
vodce po Drážanech. Nakladatelské Družstvo

Máje milerádo vyhovlo pokynm ze stedu turist

našich a vydalo práv pknou a lacinou informaní
knížku pod názvem »Drážany«, z péra Václava

Prokopa, která zaruuje svým obsahem i pelivým
uspoádáním rychlé a hravé orientování se po mst
a jeho znamenitostech. Podrobný plán msta uiní
pedn zbyteným sháku po prvodci, hned první

kapitolka i»Z Prahy do Drážan* pouí turistu, kdy
a kudy nejlíp se vydat na cestu a jakým krajem

pojede. Z praktických poznámek se doví vše, co

teba znát, aby nemusel se na nikoho obraceti

o radu. Rozumí se samo sebou, že jsou tu pokyny
ve píin stravováni, noclehu, divadel a zábavných

místností, je tu upozornní na komunikaní pro-

stedky, je tu zkrátka pamatováno na všechny
možné pípady, kdy turista v cizím a neznámém
mst ocitá se v rozpacích, z nichž nevyvážné
jinak než — pomocí tobolky. Pamtihodnosti
Drážan sestaveny jsou v pehlednou tabulku, ve

které je pesn uveden den a doba, kdy jsou pí-
stupny. Prvodce vám dále poví, co nutno
v mst vidt a co možno za jediný den
pohodln prohlédnouti. Krátký, ale obsažný láneek
pouuje o pvodu msta a vypravuje jeho historii.

Prohlídce msta vnován ovšem vtší díl knížky

a každý pozoruhodný objekt dkladn popsán. Pro

potebu turistovu podán pehled významnjších dl
v umleckých sbírkách, galeriích a museích. Je to

pravý labyrint krás, jímž nás obratný autor provádí

s velikou znalostí vci i terénu. Není to suchá.

nezáživná knížka, peplnná jmény a daty. Jsou

v ní kapitoly, které pete i ten, kdo v Drážanech
nebyl, s nejvtším zájmem. Nkolika svžími obraty

stylovými vyvolá v tob autor dojem mohutnosti

místa, do kterého t uvádí a všude stojí za tebou

a upozorríuje na to, eho nesmíš pehlédnouti. Je

vidt, že ovládá ohromný materiál a že je obrnn
dkladnými vdomostmi a studiemi.

Hlavní body rejstíku jsou zároveí kapitolami

prvodce, jenž vede nás do kostel, do budovy

zednáské školy, do synagogy, pouuje nás v mu-
seích a sbírkách, jmenuje a popisuje mosty, po-

mníky, studny a fontány, upDZoruje na školy, ve-

ejné budovy a zahrady — botanickou, japonskou

a zoologickou •— na znamenitou sbírku rytin v pí-

zemí budovy obrazárny, nezapomíná ovšem na d-
ležité pokyny ve píin návštvy divadel atd. atd.

Knížka je ozdobena celou sérií vyobrazení, je opa-

tena seznamem ulic, na kolorovaném plánku vy-

znaených a je konen pamatováno i na to, aby

si turista mohl za svží pamti uiniti poznámky.

Kdo by se zajímal o monografie msta, nalezne

i v tom smru v prvodci pouení. — vít. —

— A. P. echova >Ti sestry* pijaty k pro-

vozování na Národním divadle v Praze. Peklad

poídil B. Prusík.

-^ Ant. Neásek: Jamo million. Román
útisku národního a sociálního. Již

prvé stránky knihy Neáskovy nás pesvdují, že

jest psána pro ony vrstvy tenástva, které hledají

uspokojeni mnohem více ve vzrušujících událostech

nežli v hloubce úvah a v krásách slohového umní.
Jamo million jest psáno výhradn pro dl-

níky, zvlášt pak pro továrenské dlníky, a to vedlo

spisovatele k tomu, že v líení zápasu mezi pro-

stým, pracujícím lovkem a kapitálem vrhá na

stranu dlnickou píliš mnoho svtla, kdežto vládce

million pokud jen možno zatlauje do stínu. Za-

vdil se tím snad toucímu dlnictvu, ale za to

oprávnn pochybujeme, že i sebe mén pispl
k ešení naší otázky sociální.

Jinak nelze upíti, že Ant. Neásek jest obratným

osnovatelem dje, kniha má zcela dobré románové

vyvrcholení i svoji závrenou katastrofu, a nebýti

chvatu, s kterým spisovatel román psal, kniha byla

by zajisté cennjší. Jak pkn Ant. Neásek dovede

psáti, ukázal již jinde nejedním píkladem. Román
vyšel v Libuši. Ds.
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Básník.

}'cháze! každého rána do
malé zahrady, která le-

žela ped jeho domem
jako pestrý koberec,

plná kvt a tvar,
jichž nepoznal svýma
oima. Procházel drob-

nými pHnkami, poma-
lými, pliživými kroky

'slepc, jichž širý svt
v nekonených svých rozmrech, zázraném
bohatství, kráse oblak a vod skryt jest hlu-

boko, hluboko do tajemství nitra, hluboko do
snu duše. Znal polohu keii rží, magnolii

a akát. Zel ve svém nitru jich rozkošné
tvary, zakivení lístk a nžné chvní v ševelu

vánku. Tušil výraz obak v zrcadle svého
nitra, jásání nebo smutek slunce, výpravy
pták, mávání kidel tém nehlasná. Tušil

jemné hry vln hladiny za jasného letního dne
a smutné jich splývaní s mlhami podzimu.
Znal tžkuu bolest podzimních luk i radostné
pozdravy les za veer letních.

Vždy z rána vycházel slepý básník mezi
záhony kvt, jichž nikdy neuzel, pozdravit

je svým bolestným úsmvem, pozdravit obzor
kolkolem, širý výhled do roviny, lesy stojící

v celém tom obraze v právo v kout jako
vný mrak, vycházel pozdravovat údolí, domy
lidí, sirost polí a celý svt kolkolem.

Stál vždy zaujat svým vniterním vidním
tajemné skutenosti, ubledlý a bez pohybu,
jako socha. Jen jeho rty se jemn chvly, jako

by tlumily horoucí vyznání, nebo šeptaly ne-

známou modlitbu. Denissa vždy tušila v ta-

kových okamžicích jeho hluboké vzrušení.

Tiskla jeho ruce a líbala je zvolna a vroucn.
Zachvl se po celém tle a vymkl nžn své
ruce jejím pocelm. Ustala a zahledla se,

plna bolesti, k jeho vyhaslým zrakm, jakoby
chtla z nich vyísti odpov na otázky, které

se stihaly v jejím nitru. Vytušil její pohled
a ucítil jej na svých lících . . .

— Ach, Denisso, íkal, nelíbej mých rukou.
Bojím se tvých polibk . . .

Slzy jí zalily veliké, dtinné oi.
— Co bych si pak poal bez nich, samoten,

miloval-li bych je píliš?
— Budu vždy s tebou . . ., šeptala.

Usmál se.

— V život zbýváme na konec vždy sami.

Odejdeš mi, jako odešlo všechno druhé. Jdi

a nermu se. Natrhej pozdních kvt, pokud
zbyly, a poceluj je. I ony odejdou co nejdíve.

Trhala smutné podzimní kvty, celovala je

a chystala do vásy, le jeho slovm neroz-

nechápe tajného smutkunikdyumla. Mládí
celého života.

Pak se vracela k
— Jist tebe dsí

nmu.
podzim. pravila veseleji.

Nebude vtších vycházek, ani usmvavého
slunce, ptáci odletí, a zahrada svadne. Zbude
jen šero a hudba . . .

A po chvíli

:

— i už nemiluješ svt? A lidí?

— Miluji obé, Denisso. Protože obého tém
již neznám. Ani nevíš, milé dít, jak jest pi-
jemno tak milovati. Jak si zamílováváme
všechno neznámé a tajupln nás nalaujíci!

Proto miluji svt i lidi. Je vše to tak píliš

737



ÍSLO 47. M A J RONlK IV.

vzdálené ... A šero i hudbu miluji. Jest v ní

vše tak neurité a neskutené . . .

Usedla k nmu, vtulivši se v jeho náru.
— Ach, ne, ne. Jist na nkoho se hnváš.

Den ode dne to pozoruji uritji. ím více

dospívám, tím rozumím tomu pesnji. Pipadá
mi mnoho vcí, kterým na první pohled roz-

umím, ale pak pemýšlejíc, ím déle, tím

více jsem uvádna v pochj'bu a posléze v na-

prostý zmatek. Vždy jsem tolik spoléhala
v tebe, mj jediný tatíku, ^ mj drahý,

mj sladký pastýi. Rozumíš? Ze dáš svtlo,
pravé svtlo, v rozhodnou chvíli. A ty . . ,

zamlela se . .

.

Uchopil její drobnou ruku.
— A já — ?

— Dáváš zmatek, zašeptla po chvíli.

Sesmutnl a nemohl pronésti ni slova. Mlel.
Padalo listí, a slunce nesvítilo. Po brázdách
luk plížil se podzim, mlžné víry, a pýí za-

tanilo chvílemi vzduchem. Odkudsi zapotácely
se tóny píšfal pastevc.
A staec uzel ve svém nitru zmatek pod-

zimu, a svoji velkou samotu, které po celá

léta vývoje a života Denissina bál se jen
v krutých pedtuchách. Zaklepala dnes nuda
na okno jeho života, a drazn natahovala
své tenké, mlžné ruce. Nyní prav . . .

Stží potlail vzlyk. Šel celý život, ve
v svj nemožný sen — a i v naveeru
hlásí se poznovu, mocn a mocnji, on ne-

smiitelný: život... Ruka jeho zákon tak

neúprosn jest napjata. Paže jeho píkaz nezná
slitování . . .

A tu hlava básníkova k adrm se chýlí,

petížena obrazy minulého života, které jako
stínové hry mihají smutnou hladinou jeho
duše.

— Uve mne do komnaty, dít, ekl pak
všecek zamyšlen po dlouhé dob hlubokého
mlení. Uve mne do komnaty, kam vcházíme
jen u nejslavnjších píležitostí. Dej pichystati
krb a písun keslo k jeho plamenm. Usednu
na n, a chci t míti tak blízku, jako nikdy's
dosud nebyla. Schvátila mne zima a touha
po komnat, skrývající nejdražší památky mého
života. Jdi a ui vše, jak jsem ekl, se srdcem
hluboce pokorným a vroucím. Nebo uctíme
vzácné památky a vykonáme slavnost, které

jsi dosud nikdy nebyla úastná: pedveer
tvého devatenáctého jara, Denisso.

Odešla jako stín, aby uinila vše tak, jak
pikázal. Když pak byla komnaia pichystána,
vrátila se Denissa, aby odvedla starce ke krbu.
Padal veer a chlad plížil se širými dálkami.
Hvzdy nesmle se objevovaly, ulekané a bo-
jácné.

Kráeli pomalými nejistými kroky až k prahu
sin, kterou uril. Tu mezi veejemi stanul

a upjal vyhaslé zraky v modravé šero komnaty,
ozaované jen matn a smutn mode zale-
nným lustrem zpola rozsvíceným a chvílemi
vyšlehujícím paprskem krbu. Hluboké ticho

leželo na temných ozdobách stn, kobercích
a keslech s hedváby pobledlými a plyši vy-
rudlou, na všech tch vcech neživ pochmur-
ných, unavených pílišnou samotou a mrtvým
tichem komnaty.

Naslouchal dlouho, rozezná-li kyvy velikých
hodin s neumlými ezbami dávno zhynulý^ch
dlník, perleovými ozdobami cifer, tžkým
kyvadlem s bronzovou obrubou, zašlou a
ustárlou. Mlely, pemoženy mlením asu,
který mly stíhati. Pitiskl dla k elu, jakoby
chtl své myšlenky zhustiti a sesíliti.

— Stanuly na osmé? . . . zašeptal otázkou.
Denissa pihlédla blíže k rafijím.

— Opravdu. Na osmé . . .

Pocit štstí zachvl se slab jeho obliejem.
A pak jeho ruce jakoby prostorem jednotlivé

obrysy pedmt postihovaly a urovaly: zá-

clony zakrývají zcela okna, Denisso, jsou
temn rudé, už temné jen, vi, mé dít.

A mají drahá tepení, povšimni si, zlativé nit
a odvážné ornamemy. Tytéž vci stihneš na
kobercích. Jen pozoruj piln a vypátráš v nich
kvty, které zapírají. Jsou tenkých, útlých linií.

Svlace, mé dít, plno svlac, všude tu ko-
lem, na keslech s ernými pokrývkami, na
ubrusech, zakrytých alby s tžkými deskami
a kováními, na pohovce s vyhnutými labutími

opradly. Ach, viz to všechno, mé dít, a
vpisuj do svého srdce. Mrtvé, skrývající se

svlace viz, víc a více kolem jich jest, ba širá

komnata jich již plna. -Mrtvých svlac, Denisso,
viz, mrtvých svlac . . .

Dívala se po všem tom svýma velikýma,
plachýma oima, všecka sevena tžkým dechem
této smutné, cizí, mrtvé komnaty. A drobné
její ruce jen rukou starcových se zachycovaly.
Dsilo ji všechno. Pedmty i slova.
—

. . a zrcadel nezapome v rámech starých

nerozeznatelné barvy již. Viz, jak mdlobné,
bledé obrazy vracejí. Ach, ano. Záludná, zá-

ludná zrcadla, Denisso. Mrtvé, bledé tváe
vracejí ony, pijavše je plny života a krve . .

.

Zachvl se náhle v tajemném udšení.
—

. . a portréty dosud plny prostého úsmvu,
vybledlejší toliko, ale úsmvný jako tehdy po-
prvé ... A spinet oteven jako by ped chvílí

nkdo na nm hrál . . .

— Opravdu oieven . . ., zašeptala Denissa,
všechna se chvjíc.— Oteven? prolomil se na okamžik hlas

starcv. A usmívav stišíl se náhle opt.
Oteven, vidíš, oteven jest mj starý spinet,

oteven, oteven, mé drahé díle. Však tu kdesi

v šeru nad ním znjí poslední akkordy, které

vydal. Jsou zde zachyceny, uvidíš, že jsou
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zde zachyceny, onmlé. ekají dne, který je

osvobodí.
— Osvobodí ?

— A tyto hodiny, které se zastavily, ekají
téhož dne.

— Dokají se?

— ekají na mladou, živou díví ruku.
Jemnou, hebkou ruku, Denisso. Víš-li, že máš
takovou ruku?

— Nepovšimla jsem si jí nikdy, tatíku . .

.

— Hle, tvj slepý dd zná lépe tvoje ruce.

Vidl je již tehdy, kdy byl tém tak mlád,
jako's ty nyní. \/idl a líbal je. Ony hrály po-

slední akkordy na tomto spinetu, ony zastavily

kdysi chod smutných rafií . . .

— Sníš, pravila jemn.
— Snil jsem, odpovdl. Proto byly zaklety

rafije i spinet.

Zabloudila svými zraky k obrazm, visícím

nad spinetem.

— Máš zlaté vlásky, šeptal staec, skrývaje
rostoucí pohnutí.

— I ty mám . . .

— A oi jasné, modravé.

Mlela.

— Drobné rtiky, vždy úsmvné.
Mlela.

— A líce hebounké a nžné, jako kvt
jarní. Jak krásn umíš zadívat se asi. Jak
sladce a nevinn, dtinsky krásn, až k plái
jest srdci, vidí-li t . . .

— Neumím tak, tatíku ... A tu v jejích

zracích se zamíhalo, jakoby šero se srazilo

a bylo prozáeno náhle
;
portréty nad spinetem

ožily a osoby sestupovaly k ni. A nejkrásnjší
z nich, zlatovlasá paní kynula, pibližujíc se

i ustupujíc. »Denisso, dít moje,« šeptala.

Však její hlas — to hlas Denissy samé. A oi
prozáily paní krásné a zadívaly se, až teskno
bylo u srdce. Však oi ony — to oi Denissy
samé. A adra paní krásné slab se zachvla,
a rty se pohnuly, a líce usmály se krátce

a jímav. Však rty i líce — to všechno De-
nissy samé.

— Moje máti, vykikla dívka.

— Tvé máti má, Denisso, zašeptal staec.
Viz, viz, to ona zase vrací se dnes k vné
svatb. Po pl století . . . Všecek se chvl.
Ona, ona, ona k slavné hostin dnešní. Dát
tob svtlo, jehož žádala's. Dá tob jasno,

po nmž jsi toužila. Na prohru moji. A moji

marnost. Na osvobození své. Dkovat tob
vrací se dnes, dít svtla . . .

U krbu v prisunutých keslech sedli proti

sob, Denissa ozáena ohnm, a staec ve

stínu, zahalen jím v hluboké mlení svého
nitra. .A jeho chvjící se ruce svíraly svazek
papír, které nesly celou tíhu jeho života.

Celýjeho obsah. Úel. Cíl. Touhu. Odvahu.
Svazek papír, které znamenaly jeho život,

svíci života. Tajemství, které nebude nikdy
odkryto. Svazek, pojící staré tlo s odvahou
žití. Sežloutlá stužka nemla býti jeho rukou
nikdy rozepjata, To by znamenalo vysloviti

nezmnitelný soud nad vlastní hlavou.

Roztrhl ji a pejel dlaní papír, jakoby se

chtl pesvditi o jeho pravosti. Pak jako by
papír srovnával a peliv kamsi jej chystal.

— ti, Denisso, pravil pak hluboce. ti
mj denník. ti zvolna a vroucn. Budeš
ísti o svém spasení a svtle. O pravd a ví-

tzství. To budiž nejkrásnjší slavnost tvého
života! Slavnost svtla! Zmlkl již, a jen jeho
ruka napjala se pruhem záe vrhané krbem
do šera ícomnaty. Pevn, bez pohnutí.

S údsem i zvdavosti mkká ruka dívina,
všecka se chvjíc, pijala svazek papír. Krátké
ticho nepemožitelného zmatku. Pak mladé
tlo vypjalo se tsnji k zái krbu, který zalil

bledý, jemný obliej a vnec vlas horkým,
erveným svtlem. Jala se ísti . . .

»ekl jsem tehdy: Pjdu sám. Jest krásné
jít sám a být smutným. Jen tak možno býti

sebou samým. A íkali lidé: Potkáte se! Však
já jsem nepotkával oné, která byla urena.
Byly mnohé krásné a jemné. .'Me z cizího

svta. Je mnoho svt na této zemi. Z mého
však nebyla žádná . . .

Jmenovala se Anna Denissa. Mla nevý-

slovn jemný úsmv, a její zrak vyprávl naše
píbuzenství. Mla ruce štíhlé jako stvoly nar-

ciss. A vlasy zlaté. Denissa. ekl jsem kdysi,

jako z tajemného snu: , Poznáváte? Já. Zíte
mne ? Já. Ach, jak píliš významná slavnost,

paní ! Kéž by lidé chápali, že takto setkávají

se v lásce jen jedinkráte. Kéž by využili zá-

zranosti svého stavu, nebo v nm jsou jako

bh a mohou vše! Podala mi své ruce a pra-

vila tehdy : ,Vidím a poznávám vás. Vdce.
Odpovdi života mého. Jsem s vámi. A po

vky.'

I ekl jsem : Píliš vzdálený jest svt mj,
Denisso. Píliš cizí tomuto svtu ostatních

jest svt mj, Denisso. Mezi ním a oním jest

hluboké nepátelství, paní má. Stojím sám.

Zvoliti jej jest zvoliti vnou samotu. Zvoliti
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ono nepátelství. Býti ztracenu pro onen ostatní.

Zavíti své oi a oslepnouti ve svém snu pro

onen. Svt snu, svt duchové krásy, svt hlu-

bokého ticha jest svtem mým. Mimo zmatek,
vír a touhy malého skuteného svta položen
jest svt mj. Ostrov vyhnancv. Oltá šílen-

ství vznešeného. Maják hrdého snu, který nad
život vyšlehl. Hle, svt mj ! A ona podala
mi své ruce, kouc: ,Hle, svt mj! Vaše ne-
pátelství budiž nepátelstvím mým Padl vnjší
svt hluku a malých zákon, aby zahoel
onen skrytý, tajemný svt vnitní jemnosti,

vnitního vidní a vného ticha. Jsem s vámi.
A po vky.'

Opravdu. Dávno tušené nebezpeí pišlo
konen. Nejasn a nejasnji bylo v zracích

mých. Jako když k noci se chýlí. Ach, noc
padla do mého života. Osleply, po letech píši

tyto ádky marné, kruté námahy zachytiti

nco v tíšti stroskotaného života. Nebo zna-
mená nco žíti takto ješt dále? Po prohe,
po niž nezbývá nadje? Muj celý svt padl —
možno dále v sob vítziti ? (Dokonení.)

MILO.SLAV JAVORNÍK

:

Isde v ulehlý úhor semeno Slova

já v úpalu slunce s námahou sel,

lán zdupaný kísil k životu znova
a ped mrazem o kvty bázní se chvl,
s hor vzpomínek hrst v život si nesu,

uvadlou kytici vesu.

Kytice vesu.

Na samoty myslím odlehlých strání,

kam vrhla se bída — hladový host,

jak pro hokou skývu lovk se sklání,

jak ve híchu oprchá uvadlá cnost,

zím všechen ten žal a zoufalství les,
uvadlou kytici vesu.

I modlitby slyším tichého štstí

a pokojem duše blažený ret,

vždy páno mn bylo s radostnou zvstí
a hojivým lékem ku trpícím spt,
v dík za to dnes líbám v radostném plesu

uvadlou kytici vesu.

Touha.

j§ hor temene do vlasti toužebn patím
a tisíce pozdrav posílám bratím,
ach, kéž by má duše tak rozesmutnlá
dvé mohutných perutí k rozmachu mla.

Jak orel bych zaletl k rodnému kraji,

kde zchmuené hvozdy ves obléhají,

kde bílý kíž hbitovní z daleka svítí,

na nízký rov tatíka ulehlý v kvítí.

Já zalil bych slzami posvátné hrudy,
kde pcdobrá hlava své složila trudy,

dál k bílému domku létl bych s výše
a v objetí mateském spoinul tiše.

Na stráži.

^ marn jste od prahu štvali mne v dáli,

já paprsku v svit doufal poslední

a marn jste v šero mne úlisn zvali,

vím, lidu se jitro rozední.

Páž zdvihl jsem k výstraze zakrvácenou
a zoufalý kik mj lid ze spánku rval

a jako ty hory se nade mnou klenou

já na výsp cizákm vzdoroval.

Zá pochodní jiskila v ospalé kraje

a praporec krvavý v ohni se skvl,
jej vztýil jsem s námahou tich umíraje,

však výspa je naše — rek dotrpl. —
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BOHUMIL BRODSKY:

Za obzorem.
(Pokraovaní).

onvadž to bylo na
podzim, nebylo sana-
lurium peplnno. Ja-

roslav vykázán ele-

gantní pokoj, zaízený
s pepychem, jakého
ani doma nemla. Ma-
jitel sanatoria, vyscký,
uhlazený muž, který

rozuml obchodu a

kapicím rozmazlených žen prav tak dobe
jako své medicín, pišel asi po hodin k ní

na návštvu. Jeho plná, zdravím kvetoucí tvá,

bezvadný odv, snhobílé prádlo a jemná vn
voavky inily z nho salonního lva, jemuž
scházelo jen mládí, aby byl býval nebezpeným
svým nešastnými se cítícím klientkám.

Velmi jemn dotýkaje se rukou Jaroslavy,

zkoumal její tepnu, vyptával se na rzné okol-

nosti, vyhýbaje se velmi peliv soukromým
jejím pomrm. Stálý úsmv na jeho tvái byl

ponkud ospal}', nucený, ale Jaroslava i to

ráda sne.';la. V poslední dob dráždil ji každý
smích a pipadal jí jako výsmch. Odpovídala
na otázky skoro neten a popela, že by se

cítila nemocnou.
»A pece ráíte být churava,« ekl, když

byl s prohlídkou hotov. »Ani sama netušíte,

jak zvolna se vkrádá nemoc a pod jakými
nevinnými rouškami opádá svou ob. Jest

tu chudokrevnost a z ní plynoucí slabost nerv,
náchylnost k rozilení, pílišné zemdlení a

pílišné rozechvívání nepatrnými okolnostmi.

Ale k vašemu upokojení, milostivá paní, mohu
íci, že vaše mládí, vaše pomrn silná t-
lesná soustava a vaše vasné sáhnutí po od-

borné lékaské pomoci vás úpln vyléí. Bude
arci k tomu potebí delšího asu, snad dvou.

tí msíc, ale as je v otázce zdraví vcí
vedlejší. Mli jsme tu velmi tžké pípady a

mžeme se pochlubiti jejich vyléením. Nyní
prosím o naprostou dvru, o ochotné pod-

robení se lékaskému vedení a o úplné za-

pomenutí všeho, co vás snad roziluje. Mj
assistent, doktor Píchá, bude vaše léeni í-

diti a doufám, že ráíte být s ním spoko-

jena. Je velmi dovedný a velmi svdo-
mitý. Neráíte-li být s poádkem a obsluhou
v dom spokojena, prosím o upímné sdlení
všech pání. Postarám se osobn o jejích od-

stranní.

«

Povstal, aby odešel. Ale vzpomenuv si ješt
na nco, obrátil se r3'chle.

»Rate se také rozhodnout, pejete- li si jíst

u spoleného stolu, nebo v oddlené místnosti.

Doporuuji rozhodn spolený stl, ponvadž
spolenost velice blahodárn psobí.*

• Zkusím to jednou a potom sdlím, pi
em zsianu,- ekla unaven. Zaínal jí být

nepíjemným svým píliš zženštilým vystupo-

váním a svým sladkým tijnem. Nevila všem
jeho dohadm o své nemoci a toužíc po klidu,

dala na jevo, že by si pála býti o samot.
Když doktor odešel, vyhlédla ven a rozhodla

se, že si vyjde do parku. Nebyla tolik dlouho
venku a vyšla-li v Dolinách pece do zahrady

nebo za dvr k polím, inila tak jako úkradkem,
naplnna stále obavou, aby se nesetkala

s mužem, který použil každé píležitosti k n-
jaké potup a skryté rán. R\chle se tedy

pevlékla a vyšla na terassu, odkud vedly ši-

roké schody dol do parku. Na nkolika zá-

honech pestily se astry a nkolik rži hoelo
svými karmínovými kvty na keích. Ponvadž
bylo po svain, spatila nkolik dam pro-

cházet se po stezkách. Bavily se dobe, smály
se a nepozorovala nic, co by prozrazovalo

duševní chorobu. Starých žen tu nevidla.

Všechny byly bu mladé nebo aspo v tom
vku, ve kterém žena nerada se zíká svého
práva být považcvánu za pozoruhodnou a

pvabnou. Bohaté toalety prozrazovaly jejich

zámožnost, a zvdavost, s jakou si prohlížely

nového pacienta, ukazovala, že i v sanatoriu

je nutno být opatrným a pipravit se na písnou
kritiku závistivých dam.
Pešla rychle kolem nich a když zašla dál

do lesa, zvolnila krok a smutn se pousmála.

Je tedy svobodna, aspo na nkolik hodin

denn. Mže chodit kdekoliv chce, tváit se,

jak chce a nemusí se bát výitek a pozoro-

vání. Ani Blažena, která je zoufalá, že její

odchod od muže vrhne stín na její tužby

v budoucnosti, ani rada, který stále opakuje,

jak výborn hádal, ani Roubal, který s vypo-

ítavostí krotitele použil posunk í slov, aby
vždy hloubji ranil jeji nitro, nebudou ji

soužit. Mezi mlícími stromy mže chodit a

dýchat lesní vzduch, mže sama pozorovat

jiné, mže klidn patit na pacienty, kteí ne-

mohou se jí vysmívat pro její úpadek.

Les, jenž byl plotem obehnán a procház-

kami protkán, byl dost rozsáhlý a rozprostíral

se nejen po rovin, na které sanatorium bylo

postaveno, ale také po povlovné stráni za

sanatoriem smrem k západu se zvedající.

Ponvadž byl dm od západu i severu kryt

lesem a strání, nebylo tu vtr ani chladna.

ím déle Jaroslava bloudila, tím pokojnjší a

spokojenjší se stávala. Ano, zde jí bude lépe
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než ve ville, kde by musila žít uzavena a

kde by se zvdavosti lidské nevyhnula. Zde stráví

nkolik msíc a pak? Ne, na to nebude, ne-

smí mysliti, chce-li nervy své uchovat, chce- li

dostat se z pívalu, kam ji tvrdou rukou
Roubal srazil.

Picházela ke konci lesa a zatoila kolem
plutu, když pojednou zaharašil kli ve dvíkách,
vedoucích z parku do polí. Lekla se a rychleji

popošla.

• Nerate se lekat, já jsem léka ze sana-
toria,' ozval se zvuný hlas, a ona zastydvši
se za svou bojácnost, zmaten se pousmála a
poohlédla se po lékai. Byl to nkdo jiný než
doktor K. Tenhle byl sice také tak vysoký,
ale štíhlejší, o mnoho mladší, asi ticetiletý

brunet, podlouhlé tváe, vj^pouklého, vysokého
ela a sndé pleti. Malý, erný knír a krátce

pistižené erné vlasv dodávaly mu výrazu
dstojníka pevleeného v civilu. Zavev rychle

spchal k Jaroslav a pozdraviv uctiv, ped-
stavoval se: Doktor Píchá, první assistent sa-

natoria doktora K.

>Jsem Jaroslava Koubalová,* ekla rozpait,
podávajíc mu ruku. >Pijela jsem teprve dnes
a pan doktor I\. mi oznámil, že vy ráíte pe-
vzít mé léení?*

• Velice m tší, že mohu slenu pedem
poznat.

«

»Jsem vdaná," opravovala ho, zardívajíc se.

»Pardon, milostpaní, dostávám rozkazy se

jmény pacient dvakrát denn a v ranní

správ neráila jste být uvedena. Dovolím si

po veei vjkonat povinnou návštvu a za-

ídit první kroky k léení. Nechci být laciným
prorokem, ale zdá se mi, že milostpaní pi-
nese pobyt v sanatoriu úplné uzdravení,*

»Pan doktor K. také m tak tšil, ale já

vru nevím, že bych byla tlesn churava.*

>Ráila jste se sama rozhodnout k pobytu
v sanatoriu?' ptal se, jda po jejím kroku a

pozoruje ji se sírany.

*Moji píbuzní m k tomu pobízeli a ne-

chtla jsem odporovat. Vždy bjch pece nco
cítila, kdybych nebyla zdráva.

»Snad to tedy bude pechodné rozrušení,

jež klidem a tlesným otužováním samo po-
mine. Dámy velmi zhusta a zvláš v mladém
vku podléhají takovým záchv.itm nervosy,
která je pivodna asto vlivy velmi rznými
a nachází v oslabené konstrukci tlesné pí-
znivou pdu. Odstraníme slabost a posílíme
nervy. Duševní nemoci dam velmi asto ko-
ení v pílišné citlivosti nebo jsou dsledkem
nedostatku citlivosti jiných vúi nim. To i ono
není sice v bezprostední mocí lékaov, ale

pece jen otužením organismu u.ní nervy
schopnjšími odporovat návalm rozechvni.
V prvé ad jé potebí, aby se léícímu lékaiú

dviovalo a o to pedem uctiv a upímn

prosím. Nejsem lékaem pouze z ohled
hmotných, mám vyšší cíle a velmi bych byl

povden, kdybyste mí ráila uvit', že vaše

uzdravení tšiti m bude práv tak radostn,
jako vaše milé domácí.*

•Zajisté vám budu dvovat,* pravila

ochotn, cítíc, že to, co jí doktor Píchá po-

vídá, není nauená fráse, kterou by si rád

dvru získal, ale že jest mu jeho povolání

pedmtem vážných úvah a neúmorné práce.

.Dkuji pedem, a tím s vtší chutí budu
pracovati. Vte mi, milostpaní, nkdy jest

léka v zoufalé situaci. Pichází sem mnoho
dam a perzné jsou píiny, pro se sem
uchylují. Nkteré sem jdou dobrovoln, samy
sebe pesvdujíce, že jsou churavy. Léka
sezná, že jsou pouze rozcitlivlé, že nedo-
statek zamstnání, nedostatek úelného roz-

ptylování mysle vyt^^oil v nich upiatou my-
šlenku, že jsou churavy. Zamstnání, práce,

sport vrátil by jim veselou mysl bez pomoci
lékaské. Neiní li toho samj', musí je léka
k tomu vést. .\ tu bývá obyejn žalováno
na nedovednost lékaovu, nezane-li je hned
týrat láznmi, elektrikou, massáží a kdo ví

ím ješt. Brání se pohybu, brání se nepa-

trným pracem, ale bez odporu snáší mnoho-
krát nepíjemnjší a ne zcela jisté procedury

léivé.*

»A opravdu sem jdou samy, bez nucení ?«

podivila se Jaroslava živ.
• Milostpaní se pesvdi na své vlastní oi,

máme tu ješt nkolik dam, které si stále na-

íkají, které musíme každodenn elektrisovat,

které by však za nic na svt nešly si zahrát

tennis, ponvadž si myslí, že hry jsou pouze
pro zdravé.

o

»Ja Bohu díky k takovým nepatím. Kdybych
mohla svobodn se rozhodnout, ješt dnes bych
odtud odjela.*

•Smím se tázat, který léka vám odporuil
vaše pevezeni do sanatoria?*

•Léka? Nebyla jsem léena, to jest neza-

ali jsme lékaem,* vymlouvala se, upadajíc

u veliké rozpaky. »Mj muž si pál, abych
šla do sanatoria, domníval se, že jsem ner-

vov churava, podráždna, a proto mi odpo-

ruil sanatorium.*

Doktor Píchá pozorn sledoval výraz její

tváe. Te, když tak náhodn se sešli a d-
vrn zaali hovoit, bylo velmi píhodné n-
eho se dovdít, co by mu klestilo cestu.

^Ráíte mít, milostpaní, dítky?* ptal se

zdvoile.

•Ne, nemám,* odpovídala všecka zapýena.
•Jsem teprve tvrt roku provdána.*

•Rate odpustit, neptám se ze zvdavosti,

léka musí naped ohledat všecko okolí, aby
vnikl k jádru choroby. Bývá dost zhusia ne-

dostatek dítek nebo práv narození dítek po-
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átkem rozrušení nerv. Za tvrt roku po

svatb tedy jste nucena hledat pomoc léka-

skou! Dozajista velmi bolestné vám i panu
manželi «

>Necítim se proto nešastnou," ekla dost

prudce. »Zde, jak se mi zdá, bude velmi pí-

jemno strávit nkolik týdn.

<

»Škuda, že neráila jste pijet dív, dokud
poasí dovolovalo stálý pobyt venku. Káíte-li

být z msta, okusila byste mnoho radostí

venkova.

«

»0h, já venkov znám, mj muž má statek

a také za svobodna žila jsem se sestrou ve

ville, která stojí u lesa daleko za mstem.

«

»Pak ovšem nenajdete tu nic nového, le
pesn vytený poádek a lékaský dohled.

Až milostpaní odborn vyšetím, budu moci
vcnji hovoit o chorob. Hie, naše dámy.
Ob zdravé, mladé, jedna vdova po plukov-
níkovi, druhá paní bankée, ob bohaté a ob
trpí utkvlou myšlenkou, že jsou churavé.«

Blížily se k nim dv paniky, ve stejném
skoro stáí, elegantn odné, neprozrazující

žádné nemoci. Paní plukovníkova byla vy-

soké, plné postavy a z daleka zadívala se

na doktora Pichu zvláštním, dvrným, skoro
dotravým pohledem. Paní bankéova byla

o nco menší, mla dtsky svží tvá, velké

modré oi, které zvdav upela na Jaroslavu.

Doktor pozdravil dámy a chtl kolem nich

projíti.

» Vy jste ošklivý, pane doktore, zanedbáváte
m,« ozvala se plukovníkova. »Myslila jsem,

že m po elektrické massáži navštívíte, že

se m pozeptáte, jak se mi vede, ale vy jste

nepišel.*

• Byl bych ochotn pišel, kdybyste si byla

pála. Pro jste neráila naídit massérce, abym zavolala?'

•Cítila jsem se uraženou,* piznávala se

rozmazlen a její oi hoely zvláštním leskem,

který prozrazoval její duševní boj.

• Vynasnažím se napravit svou chybu a

pijdu zítra," ekl assistent zdvoile. Jak se

vede milostpaní?* Obracel se k paní bankéce,
jež se ohlížela za Jaroslavou. Ta pešla kolem
a šla zvolna dál.

• Ach, vy víte, jak mi je,* odpovídala s po-

vzdechem. • Po lázni jsem trochu ilejší, ale

odpoledne dostaví se vždy únava a malátnost.

Muž mi píše, kdy pijedu dom, ale já nevím,

zda nkdy odtud vyjdu.*

>Milostpaní nechce poslechnout, aby zkusila

trochu gymnastiky. Ruím za výsledek.*

• Nerozilujte m gymnastikou. Nestanu se

nikdy divou z arény. Ta dáma je nový pa-

cient?*

•Ano, pijela dnes odpoledne a náhodou
jsme se setkali.*

•Vy máte štstí na zvláštní náhody u mla-

dých dam,' prohodila paní plukovníkova roz-

ilen. •Snad njaká svobodná slena, která

sem pišla léit svou nešastnou lásku?*

• Milostivá paní ráí být maliko zlomyslná,*

usmál se assistent. »Mladá paní je to, tvrt

roku po svatb, cho statkáe, dle všeho bo-

hatá a z výborné rodiny. Nevím dosud, ím trpí.

Pan doktor mi ji pidlil a veer budu poprvé

ordinovat.* (Pokraování.)

BEDICH PFLEGER
O žních.

íokola pokosené lány
a kosy ješt v dáli zní,

a klasy, klasy na vše strany,

jimž zvuk ten hrana vyzvání.

Zticha to praská a se drolí

dozralé zrní ve klasech —
ta písei tebe nezabolí,

však v ní cos' chví se jako vzdech.

Dokola klasy pokosené
a svadlé polní kvty v nich —
Tch kvt nikdo nevzpomene
pedasn ostím podatých.
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KAREL KLOSTERMANN:

Mlhy na Blatech.
Román.

(PokraovénL)

XVI 1.

azejtí bylo hluno na
trhu v Netolicích. Pes
dvanáct set ko se

tam pihnalo, odbyt
byl dobrý, skoro vše-

cken dobytek se prodal.

Kupc na sta se dosta-

vilo, z blízka a z daleka,

prodávajících velkou
pevahou z blízka; Blat-

skj''ch sedlák se jen jen hemžilo, jako by se

na svj snm byli sešli. Prodávali vesms,
dobré ceny tržili

; pi koském handlu se kií,
to už jinaké není. ale pes to pravý Blatský

sedlák málokdy vybouje ze své míry a za-

chovává dstojný klid. Mnohem šumjšími,
hovornjšími jeví se Podlesáci, jichž tu také

bylo dost. Ten z nich prodával, onen kupoval.

Nmc se dostavilo velké množství, z blízka,

z vesnic k jihovýchodu od Netolic, z Pracha-

ticka, Krumlovská, z Rakous a z Bavor ; tito

posledn uvedení byli vesms kupci; jsou zde

rádi vidni, platí dobe a nesmlouvají pes
píliš.

Vedle tchto solidnjších živl Netolický trh

vábí k sob sta rzných, namnoze málo se

zamlouvajících, ale za to tím rynjších exi-

stencí. Scházejí se tu zajisté peetní Židé

z celých ech a z dalekých cizích zemí, vesms
skoro dohazovai a pekupníci; cikáni plno-

krevní jakož i rzní jich míšenci, v jichž žilách

více mén cikánské krve koluje ; nechybí ovšem
i rozmanitá chátra nejhoršího druhu, pichá-
zející pabrkovat, pytlait a lovit, co a jak jen

mže v tomto boulivém vlnobití venkovského
života, ve všeobecném kiku, zmatku, pobí-

hání.

Potužák s Vojtou pišli okolo deváté hodiny
ranní. Nebylo ani pl desáté a už prodali

híb, jež pivedli, pkncho tíletého valáška,

vraníka nad havrana erného. Koupil ho po
krátkém smlouvání kterýs Nmec z Horních
Rakous, jejž pivedl vyzáblý malý Židáek,
tista deset zlatjxh za n dal.

• Litkup, strejku!" valo nkolik chlap,
kteí, pes to, že nikdo jich nebyl zval, úast-
nili se smlouvání, pezdívajíce židovskému
dohazovai a posmívajíce se mu.
Když Potužák odepel, jemu se zaali po-

smívat, velice vyzývav sob poínajíce.

»Mám je spravit, pantáto?* ptal se Vojta.

»To by tak bylo!« odvce klidn Potužák;
»nech je mluvit; však pestanou. Poj, zasta-

víme se nkde v hospod, abychom posnídali

a pak se vrátíme rovnou cestou dom.«
Židáek, který ml strach, aby neutržil n-

jakou ránu, pidal se k Potužákovi, ale, jak-

mile se octnul vn vavy a obdržel ptku za
dohození kupce, ztratil se jako pára.

Nebylo lehko uniknouti z panující tlaenice,

jež místy a chvílemi nabývala rozmr pímo
nebezpených. Než, Potužák dovedl zachovati
chladnou krev a Vojta byl jako úho. Byli již

venku z nejhoršího, když pojednou spatili

Frantíka Krušných uprosted skupiny lidí,

svým zevnjškem i svj^m chováním dosti zá-

hadných a málo dvry vzbuzujících.

>Tohle jsou Šamuníci,<' pravil Vojia.

»Ty je znáš ?•> ptal se Potužák.

»Kdo by jich neznal? Vídával jsem je, když
jsem ješt nebyl u vás . . . když jsme se s ne-

božkou mámou potloukali svtem. Dostanou-li

Frantíka do prádla, bude na n pamatovat.*

Samuníci jsou známi po všech koských a

dobytích trzích v celj>ch jižních Cechách.
Jsou to pólo koovní koští obchodníci rázu

velmi pochybného. Tvoí takoka rodinu : pi-
cházejí, nikdo neví odkud a práv tak zase

odcházejí, nezanechávajíce jiné stopy po sob
než hanbu a náky všelijakým zpsobem jimi

napálených a okradených obtí. Však Potužák
také o nich slýchal; teba zblízka jích nikdy

nebyl vidl. Vida mezi nimi Frantíka, bezdky
stanul

,
pišlo mu na mysl, varovat hocha,

aby se s nimi nespouštl.
Frantíkv zevnjšek nijak nepipomínal na

Blatského selského synka; vypadal spíše jako

smsice z knížecího štolby, lokaje a mysli-

veckého. Hlavu jeho kryl zelený klobouek
s tetívím ocasem, odn byl šedým kabátem,
zelen vj'loženým, nohy trely v krátkých žlu-

tých spodkách a vysokj'ch leštnj''ch holeo-
vých botách s ostruhami na podpatcích.

»Tohlc budete mít kon, mladý pane,« e-
nil k nmu vyouhlý, do brunátná osmahlý
chlap s krátce pistiženým hndým plno-

vousem, s kaškfctem v týle, odný ošuntlým
kabátem, špinavým skoro více ješt než boty,

které ml na nohou a které snad, co vyšly

od ševe, leštidla nepoznaly; »to budou lidi

ubrnt, až ho zapáhnete ! Je pi tle, leskne

se, jako byste ho byl v oleji vykoupal, a —
povídám vám, a( jsem zatracený, nemluvím-li

istou pravdu! — za ti utáhne. A na bh je

jako kamzík — podívejte se na jeho nohy —
jako strunky, že ne? ... A sto dvacet zlatých,

což to není za fajfku tubaku ? Jinému bych
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ho nedal pod sto padesát, ale že u vás se

bude mít dobe, s Pánembohem tedy, aby v-
dli, že lovk má srdce. A potom ; na vás,

mladý pane, je vidt, že máte na to školy,

že nejste takový bulík, kterému se nco vsí
na nos. Nu tak V — plácnem si? Sto dvacet,

povídám ! . . .«

• Koupej' ho, mladý pane!-< pimlouvalo se

nkolik prodávajícímu velmi podobných chla-

pík; '•za sto dvacet stojí . . .<

» Pidají dva zlaté na litkupN

»Ja sám dám taky zlatku . . .«

• Sto dvacet nedám, « odpovdl hrd Frantík;

»vy m nebudete uit znát kon . . .•

"Dy povídám, že tomu rozumíte ! Vás ani

cikán nenapálí. Víte co? — dejte sto osmnáct

a bude dobe.

«

Piedmt tohoto handlu stál ponkud opodál;

byl to starý valach o schlíplých uších ; oi
jeho hamižn mžhouraly; žín na hív a na

ohon vypadaly, jako by se do nich byli dali

moli, a nohy jeho byly plny boulí. Vojta,

spativ ho, neudržel se smíchu.

>Kon kupuje !< zamumlal Potužák; »Kruš-

ných chlapec kupuje starého vyklechtalého

valacha! daleko to dotáhli!*

Pistoupil blíže.

»Frantíku, poj sem drobet !« zvolal na

mladíka.

Frantík se ohlédl.

»Nu? co pak, kmote ?«

•Co vy' nám budete mluvit do kšeftu?* oso-

pil se na Potužáka chvaloeník starého va-

lacha; »vy si jdte svou cestou a nás necht.

emu vy rozumíte, ví tuhle mladý pán taky.«

Potužák jako by neslyšel. Pistoupil k Fran-

tíkovi samému, položil mu ruku na rameno,

podíval se mu pevn do oí.
•Poj se mnou, Frantíku ! . . k ti neutee,

chceš-li ho koupit, ale já odcházím a rád bych

ti nco ekl . . .«

Asi pt chlap obstoupilo Potužáka, hroziv

sob vedli.

•Táhnte po svých, vy starý mudrlante .. .«

• Mladý pane — snad by se nedali odvádt
tímhle strejcem ? — sláma mu kouká z uší . . .«

Franlík se vzepial, jako by se cítil uražen

vyzváním Potužákovým.
•Necht mn te, pantáto,* pravil úšen;

•pece vidíte, že kupuju kon. Chcete li se

mnou mluvit, však víte, kde mne najdete.*

j-Dobe tak! dobe tak!« pizvukovali mu
Sumnici.

»Och, mladý pán se nedá!«

, •S takovým uchem — jaké pa' ei sním!«
»Jdou na pivo, mladý pane, a nechaj' ho,

starého žvanila! .
.••

Potužák pokril ramenoma a dal se do

pochodu, provázen výsmchem a úštpky

Šamuník. Vojta, podráždn nejvyšší mrou,
zatínal psti, div zuby neskípal.

• Kdybyste dovolil, pantáto,* pravil, všecek
se tesa, •já bych aspo jednoho z tch lump
pohladil. S takovou erstvostí by se to stalo,

že by druzí ani nezmerili, a, než by se na-

dálí, ten tam bych byl • . .«.

• Nech je, Vojto — s takovou sebrankou
poádný lovk se nemáchá. Je to kluk zpupná,

tenhle >antík ! . . . a uvidíš, pi všem je mi
ho líto. Nu, jakáž pomoc! . .«

»Mn ho lito není, pantáto. .Spatn vám
dkuje za dobrou vli. Však uvidí, a dobe
bude . . .« —
Po delším smlouváni Frantík koupil kon

za sto pt zlatých a bohatý litkup, za nímž
celá spolenost se odebrala do blízké hospody,

kde kupní cenu na hotových vyplatil.

• Až se napijem a poveselíme,« vece poe-
stný handlí, jenž shrábl penize a kterému

druzí iíkali oíma, 'Odvedete si ho dom a

Pánbh vám dá štstí! Zatím ho zavedeme

do maštale a nakrmíme, "aby mu nebylo zle.

Naped dobytek, potom lovk, íkám!.
V hospod, do níž zapadla vzácná tato spo-

lenost, nastala bohopustá pitka. Frantík pla-

til litkup, pil, co stail, a Šamuníci pili ješt

více, a neustále se stídali okolo stoia, proto

že nkteí z nich vždy zas odcházeli za svými

obchody a po njakém ase se vraceli. I jiných

píživník se dostavilo hojn, vesms pode-

zelé, více mén ochátralé typy; Frantík ani

jednoho z nich neznal, ale, že, jako na umlu-

vení, všichni mu íkali >mladý pane« a »voni«

a s okázalou zdvoilostí vi nmu si vedli,

platil za n bez rozmýšlení pivo. párky a

housky. Najm mu lahodilo, když vynášeli

jeho dovednost v píin kupováni ko, pi
emž se tváili, jako by se posmívali Šímovi,

že pi prodeji byl hanebn napálen.

A Šíma dobrácky

:

v . ^

•Jakáž pomoc !
— už se stalo. lovk nkdy

prohloupi. Nech! ... Za to jsem se seznámil

tuhle s mladým pánem a to mi stojí za stovku.

Od jakživa jsem drže! na studované lidi . .
.«

Pitka se prodloužila daleko pes poledne.

Ke tetí hodin Frantík byl jak náleží zmožen,

tak ž.e už ani mluvit nemohl a jen blábolil

a na své židli se kymácel. Nezpozoroval ani,

že jeho pítel Šíma zmizel se svého místa,

jež s ním zamnil obrovitý chlap, asi ticet

let starý, kterého do té chvíle nebyl vidl,

upiatý až po bradu ve špinavý lodenový

zimník. Nový tento píchozí vypil za tvrt

hodiny dva tupláky piva, ale slova nepromlu-

vil; jen tu a tam nco nesrozumitelného za-

chrochtal do svého rozcuchaného pizrzlého

plnovousu, po nmž stékaly bohaté praménky

piva. jež jeho hrdlo nestailo shltnouti ; malé,

šedé, pohyblivé jeho oi utkvívaly na mladí-
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kovi s výrazem kocoura, jenž sleduje pohyby
myšky, na niž se hodlá vrhnouti.

>I\de pa' . . asi . . . je ten . . . Š . . . .Š . .

Šima?« zablábolil pojednou PYantík, ohlížeje se

po spolenosti a snad ani neznamenaje, že

z tch, kteí zárove se .Šímou a s nim sem
byli vešli, ani jedinkého tu už nebylo.

-Síma?« zachrochtal obr podle nho; "CO
pak mu chceš, Šímovi?«

"Já ... já jsem . . . s vámi do školy n . . .

n . . . nechodil, abyste mi tykal !« vyrazil ze

sebe Frantík, podráždn nezdvoilým oslove-

ním tohoto lovka.
• E. ty kluku hloupá,* dosta-lo se mu v od-

pov, »ty mi v:ez na záda! Já tykám kuždému,
s kým sednu za stl na p vo. Není-li ti to

vhod, hodím t pod stl a šlápnu ti na krk . . .<

V tom pistoupil šenký. Ml takt a zkuše-
nost, tento výteník, a znal své lidi.

»Mladý pane,« pravil, »ek' b^ch, že toho
mají dost dnes. Pipozdívá se a chtjí-li se

dostat dom se svým konm, je as, aby se

vydali. Útrata obnáší sedmnáct zlatých dvacet
devt krejcar, prosím ponížen. To je všecko,
i seno a oves pro kon je v tom.«

V mozku Frantíkov se rozbesklo snad
njaké svtélko. Hodil na stl dv sežmolené
desítky, stril do kapsy, co hostinský mu na
n dodal, a ml se k odchodu. Než, jeho

soused jej zadržel.

»Co ? kon tu máš, kluku? A kde ho máš?«
»Nu ovšem, v maštali je. Koupil jsem ho

od Šímy.<
»Co že? co povídáš ... od Šímy 's koupil

kon.' Toho bych chtl vidt, toho kon, kte-

rého 's koupil od Šímy.«

>Vždy se tu pil litkup,« prohodil kdosi.

»Litkup nelitkup, to je mi jedno, « vece obr,

»já toho knn chci vidt a povídám : jiení

pravda, že Šíma prodal kon. Kde by ho Šíma
vzal?«

Vyhrnuli se všichni ven na dvr. Frantík

poruil podomkovi, aby mu kon vyvedl
z maštale.

Za chvíli k tu stál, týž ryšavý valach,

jejž Frantík byl koupil.

>Tu je,« vece hoch, sbíraje se, aby si dodal
hrdého vzezení.
Obr propukl v posupný smích.
»Tak vida!« vyrazil ze sebe; »tak tohohle

kon 's koupil od Šímy, povídáš ! Mn se zdá,

že vlí rnlha ti zastela oi, kluku! Jak pak
ti mohl Šíma prodat toho kon, když je mj
a není Šímy?«
»K je mj, já jsem ho koupil, « zablábolil

Franta, vypouliv oi.
»Posl(>uchej, kluku hloupá, pitomá! Když ti

povídám, že je mj, tak tvj není ! Moh' bych
ti dát jednu za uši, až bys vysty, za tuhle

tvou opovážlivost, ale já t nechám, odpálíš-li

mi s oí, a, chcešli, pivedu ti deset svdk,
kteí ti eknou, že k je mj . . .<

• .\le, Šíma mi ho prodal, d:il jsem mu za
nj sto pt zlatých . . . mám taky svdky . .«

>Co je mi do toho, cos mu za nj dal, kdyžk nebyl jeho.«

•Tak mi musí vrátit ty peníze . . .<

»Tak si ho jdi najít a vezmi si je od nho
a mn tady nežva!*
Pt nebo šest tuto pítomných osob pro-

puklo v teskný smích. Obr chopil kon za

uzdu, Frantík piskoil, chápaje se rovnž po
uzd. Nastal kritický okamžik . . .

A opt hospodský projevil takt a zkušenost.

Kde se vzal tu se vzal, najednou tu byl.

»Mladý pane! mladý pane! na slovíko . . .«

»Vždyf vy víte, že Šíma mi toho kon pro-

dal," kiel náhle vystízlivlý Frantík.

»Ovšem, vím, že vám ho prodal, ale, jakže

jsem mohl vdt, že nebyl jeho !«

»Strhl hocha k sob, na ucho mu pošeptal.

»Ježíš Maria! Hlete, af jste pry! To je

Tma! — co pak vy neznáte Tmu, že máte
tolik kuráže? Ten s vámi udlá málo cavik!
S tím zkušený nepoídí, neku-li vy. Jdte
dom, abyste se s tmi lidmi nedostal do
rozporu; kon nedostanete, als strašný vý-

prask. Se Símou se taky neshledáte ; ko ví,

kde ten už je . . . A kdybyste ho nakrásn
dopadl a etníkm udal, co si na nm vezmete?
Ten peníze už dávno zašantroil, a Šamuníci
by se pomstili. Povídám vám: živ byste se

dom nedostal.*

Než hospodský domluvil, Tma s konm
a s celou svou družinou už byl venku ze

dvora; když Frantíkovy oi se obráiily za
zmizelými, zahlédly už jen olezlý ohon vala-

chv, an, jako by na rozlouenou a na po-

smch, vzduchem zamávnul.
» Ježíši ! Maria! Josefe!* zalkal ošizený hoch,

stoje na jednom míst všecek zdrcen, klon
hlavu jako lilium na podlomeném stonku; »co

já si ponu! . . . Peníze jsou pry a kon ne-

mám . . .«

»Za to máte zkušenost, mladý pane,* jal

se ho tšit hospodský, » a ta taky stojí za nco.
Nu, nic si z toho nedlejte! — bude zase
dolDe, oželíte tu škodu a zasmjete se jednou
téhle komedii. Jen te jdte dom, abyste se

nedostal do úplné tmy, leda že byste se tu

chtl vyspat. .Musel byste ovšem vzít zavdk
slámou v šenkovn — všecky postele jsou
obsazené.*

Frantík neodpovdl ; za celý svt by tu

byl nezstal, ba, písahal si v duchu, že do
své smrti se neukáže více v Netolicích. V hlav
mu víilo, zrovna slyšel švandu, již posm-
vákové by si byli z nho tropili, kdyby se

ukázal v šenkovn.
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>Nu, nemám asu tady s vámi stát,« pravil

hospodský po chvíli; >dlejtc, jak rozumíte;

bu jdte hned anebo zstate do rána,«

S tím se obrátil, odcházeje do domu.
»A já jsem se ml stát officírem,* vyrazil

ze sebe PVantík, »a táta mi to zkazil ; a se

propadne do zem v Americe, co tam odešel.*

S tímto v pravd synovským páním na
rtech pošinul se v ped a vrávoral ke vratm,
nevšímaje si více hostinského, jenž, slyše div-

nou e, stanul a hlavou vrt za ním pohlížel.

bedobílé nebe klenulo se nad hochem, ani

památka po slunci. Slabý, sirý vtík vál od
západu, pinášeje drobné snhové vloky,
které tiše vzduchem kroužily, na šat se lepily

a, která z nich na zem dopadla, ta i v rozbed-
lém pouliním blát se rozplynula a zanikala.

Frantík zamil k Padeišské silnici ; všecek
sehnut a schoulen jako sbitý pes uhánl
v ped ; lidí bylo ješt mnoho, po\-ozy hrely,
kon dusali a ržáli, po jednom, po dvou,
v celých tlupách je vyvádli z msta; vava
vkol nho, kik a láni, hluk a tesk. A Fran-

tík uhánl v té smsici lidí, ko a povoz,
nikoho nedbaje, po nikom se neohlížeje, a

také jeho nikdo si nepovšiml. Když ráno tudy
šel, byl mráz, cesta tvrdá, ale bhem dne zima
ulevila, ba, co v hospod sedl a popíjel, plí-

skanice se pehnala. Jak njmí z msta vyšel,

v blát se brodil, bláto stíkalo zpod kopyt
ko, beroucích se mimo nj ; ani nestail se

uhýbati, za malou chvíli byl všecek potísnn,
že vypadal, jako by se v neladném kalu byl

vyválel.

Za mstem, u Max, uhnul v právo na
cestu k Hlavatcm, po níž se bralo jen málo
chodc a jen tu a tam njaký k. Bylo mu
volnji nežli v oné vav, valící se k Pade-
išti, ale cesta byla špatná, málo ujetá, plná

dr a výmol, bláta mnohem více. Nedbal toho,

obával se pouze, abj' ho nedohonil njaký
známý, jenž by se byl asi vj'ptával.

Mrano bylo, siro a chladno. Po pravé
stran od nho, k jihu, vypínal se strmý
hmotný massiv Mužského vrchu, na jehož
erném temeni se nakupilo hust mrak. Ne-
hybn stál nad tímto vrchem tkavý jindy po-

vlak klenby nebeské, nic jinak než jako obrov-

ská, temná hradba, jež oddluje všecek po-

blatský kraj i roviny k severu a severovýchodu
od ostatního svta ; šero i soumrak do slova

z nho pršelj', hluchým, nmým vzduchem
píšern se mihotaly.

Frantík uhánl, se nohy staily ; cosi ne-

uritého, tísnivého jej pohánlo v ped, cosi

jako utkvlá myšlenka, že jediné rychlým út-
kem mu bude lze se zachrániti ped zahan-
bením. Za hodinu byl v Hlavatcích, ale stání

tam neml ; vdl, že kde kdo jej tu zná, a

bylo mu s útchou, že soumrak byl už hustý,

hloubná noc už bezmála ; projde nevidn,
s nikým se nepotká, trapným eem a otáz-

kám se vyhne . . .

Zklamala jej tato nadje.
>Aj, Franta Krušnejch!* zvolal mladý selský

hoch, jenž vycházel práv ze vrat kteréhosi

statku na samém východním knnci ddiny;
»kam se ženeš, Frantíku? Kde máš koné ?«

Frantík neodpovdl, rychlými kroky snaže

se ujíti nevítanému tazateli. Ale ten se nedal

odbýt, a, než hoch se nadál, ješt druhý se

k prvému pidal.

»Postoj peci, « zvolal ; »zajdi s námi do

hospody. Pis litkup s Šamuníky, vytáhni

s náma taky ákou. Kde máš koné?«
»Dejte mi pokoj! . . . nemám asu te . . .

pospíchám dom . . .<

'A kon kde máš? . . .«

»E, co? kon? . . . vždy vidíte, že žádného
nemám. Dobrou noc!«

• On ho jist zase prodal, šelma podšitá I . .
«

Frantík se dal tém do bhu.
»Prodal!« zvolal utíkaje, jsa rád, že našel

výmluvu; »prodal!«

Byl zase venku z vesnice, na cest k Plá-

stovicm. Holé lány v právo v levo. zimní

lány, na nichž se blala plocha špinavého

snhu, všade holou, ernou zemí prostoupená.

Noc vkol nho hloubná, tmoucí, nebe erné,
bezmsíné, ni jedna hvzdika se nepromkla
závojem mrak, jen na západ, jemu v zádech,

blal se bílý pruh na samém nízkém obzoru,

poslední pablesk zapadlého dae. Na jihu, sm-
rem k Matouši, stála táž vysoká erná hradba,

jež se kupila nad Mužským vrchem ; k severu,

ke Lhot Likaov kraj byl otevený, bílá pla-

nina, bahnité louky snhem zalehlé, jedno-

tvárné, v erné dáli splývající s obzorem ; on

sám jediný lidský tvor v této zimní mrtvé

pustin. Cesta, po níž kráel, bylajedva zna-

telná, málo ušlapaná, sníh na ní ležel hrubý,

zrnitý, jakým bývá, když jehO' vrchní vrstva,

nkolikrát se rozmoivši, zase pituhla: sníh

ten se neboil, nohy do nho nezapadaly a

šlo se po nm dosti dobe.
Poslední pablesk soumraku zmizel na západ,

když Frantík došel nkolika malých rybník,
kde cesta se dlila; v levo se chodilo k Sel-

cm, v právo, pes císaskou silnici, k Plásto-

vicm. Došed této kižovatky, Frantík stanul,

rozmýšlel se trochu. Nebylo mu volno v této

hluché samot. Voda rybník byla skutá do

ledové pokrývky, ale zaschlé mrtvé rákosí

vynívalo nad hladinou a šelestilo v noním
vtíku, jediné to zvuky v naprosté noní ti-

šin . . . (Pokra£ování.)
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Jak Dr- Bedich Pacák liájil eské státní

právo.

Vzpom ínka Dra V á c s 1 a v a K e z n i k a.

yy\ezi nejhledanjší a Šastné eské obhájce

i \@1 ve vcech trestních za osmdesátých let

minulého století náležel kutnohorský advokát,

nynjší ministr krajan Jeho Excellence pan
Dr. Bedich Pacák. Obzvláštním pak potše-
ním bývalo mu, jako starému novinái, za-

stupovati a ped soudy hájiti redaktory.

Potšení tohoto hledl jsem mu v nejplnjší

míe dopáti r. 188t> jako redaktor » Kolínských
List«, kdy jsem ml alespo jednou za msíc
ped si. kutnohorským krajským soudem n-
jakou pletku, již ochotn vyídila kancelá
a odmluvila ústa milého pítele Dra Pacáka
za obligátní honorá: »Tak pozdrav T Pán
Bh!« Dr. Pacák mn již žertem radíval, abych
se do Kutné Hory nejradji odsthoval a za-

jisté pibylo mu hodn asu, když jsem Kolín

opustil a do Prahy se vrátil. Dr. Pacák míval
celou adu výnosných stání, já se dostavil

Bedich Pacák r. 1867.

s njakým židem k vli hloupé »oprav', a

on dobrák ochotn výnosná stání opustil a šel

mne z lásky zastupovat pro zbytený asto
jen justament. »Já žurnalistu nikdy neopustím!*

íkával.

Avšak vedle malicherností svoval jsem
jeho právnickému dvtipu a enickému umní
k vyízení také vci politicky dležité a na-

nejvýš vážné.

Když se mladoeská strana v polovici let

osmdesátých zaala organisovati, pozvedli jsme
pedevším prapory s heslem »státní právo*

a pod nimi potom r. 1889 pi zemských a

r. 1891 pi íšských volbách naši kandidáti

zvítzili, a staroeská strana proti státnímu

právu — nebyla.

Jako redaktor » Kolínských List « byl jsem
jako doposud nejrozhodnjším státoprávníkem

a kolem mne brzy kupili se staí »táborité«

z dob rzných persekucí, jimž jsem statmi
o sláv a moci koruny eské pímo do noty a
vkusu mluvil. Ale se lánky mými nesouhlasili

na kolínském hejtmanství a když jsem napsal
jednou osm odstavc ítající ohnivý lánek
o eském státním právu, jejž jsem pod titulem

»Náš národni program* dne 27. bezna 1886
uveejnil, pan hejtman Hnilika prost lánek
ten i s jeho požadavky zabavil a krajský soud
kutnohorský mn oznámil, že lánek ten » ce-

lým obsahem svým elí k tomu, by forma
vlády, pokud se týe ústava íše, násiln se

zmnila a že obsahuje skutkovou povahu zlo-

inu velezrády vyznaeného v i. 1. zákona
ze dne 17. prosince 18()2« a kontiskaci jeho
potvrdil.

Mn ovšem že nco podobného lánkem
tím páchati ani ve snu nenapadlo. Proto ihned
vypravil jsem se do Kutné Hory k píteli Dru
Pacákovi, aby jménem mým podal proti této

konfiskaci námitky. Pacák si zabavený lánek
peetl, vyskoil ze sesle a ve tvái hoe,
zvolal : »TuhIe konfiskaci musí krajský soud
zrušit!"

Stání o námitkách proti ní ustanoveno bylo

zrovna na zelený tvrtek dne 22. dubna 1886.
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Já se k nmu z Kolína do Kutné Hory, jako
(ibyejn pšky vypravil a o 9. hodin nastal

u krajského soudu zajímavý rok. Soudnímu
seníitu pedsedal rada Kvíala a volanty byli

rada .Schneider .Svoboda a adjunkt Hotmann.
Jako státní zástupce fungoval staiký vrchní
rada .Starý, upímný Cech a tichý vlastenec.

Když po zahájení líeni navrhl vylouení ve-

ejnosti, Dr. Pacák proti tomu protestoval a
soud po porad prohlásil líení za veejné
dle § 493 tr. .
Napotom ujal se Dr. Piicák slova a obratnou

rétorikou zabavený lánek hájil timto zpso-
bem: »Prohlašuju onen lánek, za zloin ve-

lezrády uznaný, za lánik loyální a divím se,

že byl kolínským hejtmanstvím zabaven. \' Hoe
Kutné by se tak jist nestalo! Ptám se, co je

v tom lánku velezrádnóho? O njakém násilí

proti vlád a form ústavy v nm není nikde
ei. .-Xn dnes, v dobách konstitunich každému
obanu jest volno své náhledy pronášeti, ra-

diti a zmny ústavy navrhovati, proto neob-
sahuje lánek ten žádného peínu, a o zlo-

inu nemže býti ani e. O odtržení koruny
eské od Rakouska není nikde slova, ba na-

opak, zde se touží po jeho sesílení a zmohut-
nní, a kdyby zabavený ten ánek byl

panovníku našemu pedložen, zajisté by ho
sám uznal za loyátní a nejvýš vlastenecký

!

Palacký pravil: -kdybychom nemli Rakouska,
musili bychom si je utvoi a tento lánek
opt dí: »kdyby nemlo Rakousko koruny
eské, musilo by si ji jako baštu proti cizin
utvoit . Tendence tohoto lánku jest ovšem
že na prvním míst vele eská, na druhém
však rakouská. Všude se mluví o korun
eské v této naší íši a touží se, aby uinna
byla mocným initelem v Rakousku, ve kte-

rémžto duchu i mládež eská jest odchová-
vána. Vždy sám Jeho Velienstvo tuto naši

eskou korunu slavn uznává a ve všech
tech svých titulech píše se »král eský« a
jak pak mže lánek o tom propadnouti kon-
fiskaci? Co je v nm neloyálním, neku-li
zloinným? Žádá se v nm, aby zízen byl

eský generální snm. Tuto potebu uznal
i sám náš král a to stálo i ve fundamental-
kách. A král náš k tomu snmu za vlády
Hohenwartovy svolil a že se to skutkem ne-

stalo, dokázali nepátelé naši i naší íše a to

po porážce Francie ! Vždy i v nejvyšších
kruzích panuje pání, aby eská koruna na
základ starodávných práv se starodávnými
výsadami byla obnovena! Roku 1879 král naš
poslancm našim vyhradil ve trnní ei pí
zahajování íšské rady státoprávní postavení.
Že ho naši poslanci neužívají, toho je jen co
litovati, ale tolik je jisto, že toto státoprávní

postavení v Rakousku nám vyhrazeno bylo!

Sedmá sta zabaveného lánku je vlastn

Dr. Bedich Pacák.

opsáním státních

zákon z r. 1871,

které zdlány byly

dle zákon krom-
ižských z r. 1840,

osma pak sta jest

XIX. lánkem ústa-

vy íše naší a ješt
má tu výhodu, že

dýše zdravým, vla-

steneckým, eským
duchem, tak že by
v Kolín zabavený
lánek tento ml
vlastn vniknouti v

náš lid, aby uznal,

že jen v tomto svaz-

ku, v korun eské
jest nejsilnjší jeho

ochrana i této íše, kterou cizina ohrožuje!
A tendenci jeho zajisté schvalovaly by i kruhy
nejvyšší!"

Staiký státní zástupce pan vrchní rada
Starý po této Pacákov s mladistvou vervou
pesvdiv pednesené ei opakoval pouze
nález kontiskaní a navrhoval zamítnutí ná-

mitek proti konfiskaci z toho dvodu, že by
se obnovení koruny eské nemohlo státi ce-

stou legální. Po krátké této ei pana státního

vzchopil se Dr. Pacák k replice a odpovdl
na jeho vývody takto

:

»Pan státní zástupce pravil, že by se ob-

novení koruny eské nemohlo státi cestou

legální! Nad tmito slovy by se musili otcové
naši ve svých hrobech obrátiti, vždy ji uznává
náš král, eská koruna trvá již tolik set let

a kdo by to byl ped r. 1860 ekl, že ku p.
Maai svou svatoštépánskou korunu obnoví!
A totéž šlo cestou legá ní a ne násilím ! S námi
mže býti podobn jednáno jako s Maary,
an má náš dvr s námi smlouvy, které nejsou

též násilné, nýbrž legální. To nejsou žádné
dvody, když se ekne, že by to nešlo, to

jsou strašáci ze starých dob ! Dnes smíme
každý o zmn ústavy a vládní formy svo-

bodn, jak nám to státní konstituní zákony
zaruují, mluviti a mysliti. Tato konfiskace by
se ani za Bacha nestala a také se pi podob-
ných láncích neprovádí. Když byl tento lá-
nek konfiskován, musil by býti konfiskován

každý návrh na zmnu ústavy a proto musil

by býti pedevším konfiskován návrh na násilné

roztržení ech a návrh zákona Scharschmie-
dova ! Ve lánku tom stojí všude, že má býti

k obnovení koruny eské užito cesty legální

a parlamentární a proto tento lánek jest na
základ zákona bezzávadný, ba hyperloyální

a vlasteneckj'.*

Tuto repliku Dra Pacáka staiký pan státní

zástupce jako -zbožn poslouchal a pi konci
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jejím koulely se mu po vrásitých tváích
slzj'. Mladý kutnohorský obhájce patrn pro-

mluvil starému vlastenci od srdce, tak že po
jeho ei povstal a krátce pravil ; ».Slavný

soude I Já protestuju proti minní pana Dra
Pacáka, že bych pokládal obnovení koruny
eské za nemožné a prosím, aby soud roz-

hodl podle vlastního náhledu.

«

To e ovšem také stalo a soud vrátil se

s rozsudkem, že se námitkám dává místa a

že se konfiskace lánku >Náš národní pro-

gram* a zápov jejího rozšiování zrušuje.
V dob, kdj' se soud radil, staiký pan rada

Dra Pacáka za jeho vlasteneckou e chválil

a když byl rozsudek pronesen, ihned mu gra-

tuloval.

>To jsem tuze rád, že to tak krásn do-

padlo!* tšil se pi tom.

Dr. Pacák se spokojen usmíval.

>To se mn zase nco povedlo !« liboval si.

• Odpoledne t za to zavezu na Husu a ukážu
ti svj les. To budeš koukat !« pravil ke mn.
Dra Pacáka tšilo, když mohl pítele nebo

známé po Kutné Hoe nebo jejím okolí do-

provázet. V tom byl neúnavný. Odpoledne
jsme tedy s pibráním ješt dvou osob jeli na
proslulý zámek hrabte Chotka Kainu a potom
odtud vypravili jsme se ke vsi .Svaté Katein,
u níž si Dr. Pacák kousek lesa zakoupil.

Uinil tak ve dražb, pi níž dražil, aby ma-
jitel nevybhl na prázdno. Ostatní licitanti

mu potom nechali les na krku!
Když jsme se mli lesu blížiti, zaal Dr.

Pacák v koáe sebou nepokojn vrtti a po
svém zpsobu hubovat'.

V tom kde se vzal, tu se vzal, byl zde
hajný.

»Kde pak je ten mj les?« volal nai Dr.

Pacák.

• Ponížen prosím tuhle!* ukázal tázaný na
nedalekou paseku. »Oni, milostpane, ho lidé

rozkradli!'' povídal.

»To jste ho pkn hlídal !« káral ho Dr.

Pacák, pohlížeje na sms paez a paízk.
»Když lidé povídali, že jsou tuze hodnej

a dobrej pán, tak jsem se radji zlodji vyhnul,
aby pak neráili hubovat, že pivádím lidi do
neštstí, kdybych je udal* jako nevinn
omlouval se hajný.

Dr. Pacák zatím sklidnl. Píhoda, že mu
byl z milosrdenství koupený les ukraden,
pestala ho zlobiti a poala ho baviti.

• Musíš odpustit, že ti les ukázati nemohu!*
omlouval semne. ••Tuhle stál !« dodal ukazuje
na paseku.

»Ano, tuhle stál!« pisvdoval hajný, máv-
nuv holí smrem k paezm. »A já, milost-

pane,* — jal se pešlapovati.
»Co vy?« utrhl se Dr. Pacák.

• Já mám dostat jako za opatrování toho
lesa, jak mn ráili slíbiti!* smekl hajný klo-

bouk. Dr. Pacák mluv nco o »bramborovi«,
kterýmžto jménem poctíval toho, na koho se
zlobil, hajnému jeho mzdu za tvrt léta za
hlídání ukradeného lesa zaplatil.

»Tak tady dejte pozor dál!* se smíchem
ekl a jeli jsme zpátky.

K^z Ceskéíjo žn;oTA-«5^
-^ Konec Pemyslovc. Tiše, bez povšimnuti

piblížila se památka veliké chvíle djinné. Je tomu
práv šest století, co ztratili jsme svoji první

dynastii, jedinou, jejíž koeny vyrostly z pdy
domácí. Dne 4. srpna 1306 král Václav III. teprve,

sedmnáctiletý, poslední potomek eského rodu králov-

ského, zavraždn úkladn v otevené síni dkan-
ského domu Olomouckého Kunrátem z Bottensteina.

Do tohoto dne osudy eské koruny spoívaly skoro

výhradn v rukou královských. Od skonu Václavova

objevuji se na eském jevišti djinném i širší kruhy

národní, ustupujíce zvolna opt do pozadí, až po

dvou stech dvaceti letech, když usedl na trn eský rod

Habsburský, moc královská vítzí i nad stavy. —• Je

zajimavo, že ob nejvtší dynastie eské. Pemyslov-
ská i Habsburská, vyhynuvše po mei, udržují se

po peslicl v jediném rod, v nynjší panující dy-

nastii Habsbursko-Lotrinské. — V dobách kvetoucího

historismu malíi eští rádi zobrazovali krvavou událost

Olomúckou. Z piety zaadili jsme do dnešního ísla

jeden z tchto obraz od populárního své doby malíe

Josefa Scheiwla.

— Pozor na staré památky I Z našeho králov-

ství se od jakživa vyvážely do ciziny vzácné a

cenné památky. Ve válených dobách ady nalo-

žených povoz s drahocennou koistí putovaly ke

hranicím. Navštivte musea a obrazárny zahraniní

a podívejte se do knihoven a do sbírek starožit-

ností . . skoro všude uvidíte znamenitou vc, která

dostala se z držení eského do cizích rukou z pra-

vidla prazvláštními cestikami.

echy bývaly od pradávna vítaným a hledaným

terénem pro koistniky ve vojenském i obanském
hávu. Bylo z ech mnoho vyloupeno, ale pece
jenom zstalo tu ješt mnoho krásných
a cenných vcí. Nepijdou už rejthai, nepojedou

už ke hranicím naložené fry — ale za to hrnou

se sem ze všech stran moderni lupii, kteí

mají namíeno v pední ad na staré, cenné pamá-

tky, jako jsou: obrazy, knihy, porculánové a hli-

nné nádobí, nábytek, šperky, vyšívání, roucha

a pod. Pedmty tyto mají dnes vysoký

rso
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kurs. Ped nemnoha lety bývaly

krámky se starožitnostmi v za-

strených ulikách — dnes jsou

v Praze velkolepé prodejny starého

zboží v nejživjších ulicích, v pa

lácích a moderních inžácích. Pro

00 díve mli smysl jenom za-

svcenci, lidé, kteí dovedli oceniti

starobylou památku a s dojímavou

pietou pedávali ji svým potom-

km — pro to vzbuzen najednou

živý zájem, obchod zmocnil se

hledaného zboží a agenti rozjíždjí

se po mstekách a ddinách, pu-

tuji ze stavení do stavení, z cha-

loupky do chaloupky a skupuji

vše, na pijdou.

Daí se jim znamenit — vra-

cejí se do svého stanovišt s bo-

hatou koisti, kterou koupili za

smšn nepatrnou cenu. Lidé bo-

hužel nejsou všude dostaten po-

ueni o významu a cen starých

památek. Agenti cestují s bez-

cennými barvotisky, zasazenými

do laciných, ale naparádných

rámv a vymuji je za staré

rodinné portréty. Obrazy mají

nevzhledný zevnjšek, jsou zašlé,

popraskané, nkdy i protrhané . .

jakou pak by mohlo míti cenu

takové haraburdi ? A agent nabízí

za uouzenou veteš krásný obraz

v massivním zlatém rámu.

Prostinký venkovan neví své-

mu zraku a sluchu . . To že by dal

pán za takový nijaký, umounný
obraz? Má strach, aby si to na-

posledy prapodivný ten muž neroz-

myslil, s radosti portrét postoupí a

ješt pidává . . bu starou sklenici, vásu, pkný,
malovaný džbán. O dm dále oklame agent nezku-

šence podobn raffinovanou nabídkou. Pijde do statku,

vidi v pedsíni starou, vykládanou truhlu, ve svtnici

vyezávané dubové židle a vysokou almaru. Je tak

tžká, že s ní dva siláci ani nepohnou. »Dám vám
za ty krámy,* ekne, jakoby o to nestál, »z brusu

nový nábytek . . ješt dnes vám ho sem dopravím.*

Panímáma je v sedmém nebi . . dostane praobyej-

nou skí za krásnou dubovou almaru, erstv
natené židle, moderní, secesní kredenc . . a agent si

potají mne ruce a libuje si, jak výborn pochodil.

Vime o jedné takové zámn, která až u srdce

píchne. iperný agent dal za dvojitou sklenici
pratuctovou garnituru — a stála deset korun . .

ale dvojitá sklenice má pi nejmenším cenu jednoho

sta korun.

Je na ase, aby se tomu olupování uinila pitrž.

Chraite staré vci a nedávejte je z ru-

kou. Maji velkou cenu a jsou chloubou a velkou

Josef ScheiwI : Zavraždni Václava III.

okrasou každé domácnosti. Kdo už prodati chce, optej

se nkoho naped o radu, nebo dopis do Prahy a

povz, jakou památku máš a kdo po ni touží a co

ti za ni nabízí. Obra se s dvrou na museum

a jist dostane se ti ochotn náležitého pouení,

jež uchrání ped velikým poškozením. Nedej se

nikdo zlákati zdánlivou štdrosti agentovou — na-

bízí na pohled pknou vc, ale to, po em pase,

má jist dvacateronásobnou cenu. Stalo se, že za

niemný barvotisk získal agent obraz veliké ceny.

Cizina vrhla se, jak se zdá, na echy a doufá, že

tu chytne bohatou koist. Dostal se nám náhodou

do rukou dopis zahraniního obchodníka se staro-

žitnostmi, jenž píše svému zástupci do Prahy.

>Kupte všechno, co vám pijde do ruky. V n-
kterých krajinách možno ješt dnes uiniti zname-

nité nákupy. Lidé nemají pontí o tom, co

se povaluje v jejich píbytcích a za

babku možno zisk a t pedm ty vzácného
rázu. Seberte vše, na pijdete. Kupte knihy, obrazy,

751
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rukopisy, mince, nábytek, roucha, ornáty, epce, —
všechno je vítáno a všechno pijmeme. Spatite-li starý

pedmt, af je to zlaté, stíbrné nebo železné, ne-

povolte, dokud se ho nezmocníte. Je teba si

popílit . . . asopisy na památky upozoruji a

leckde už asi nepochodíte.

Vyhnte se vtším mstm, vpadnte do odleh-

lých zátiší, do horských ddin, do samot . . . tam

možno ješt oekávati vydatnou že. Navštivte

dvo)' a myslivny, p/ohlédnte zámky ... tam
jsou ješt celá skladišt skvostných
vcí. Prohlížejte asopisy a paste po každém po-

kynu a stop, vyptávejte se lidi, vniknte do dílen

•malých emeslník, podívejte se na hbitovy, kde

bývají pkné míže, zastavte se na farách a v klá-

Išterích — tam se dá ješt nco dlat!*
Píšeme dtklivou výstrahu.

Moderní lupii cestují po našich krajich a co

cenného ješt u nás zstalo, skoupí a zašantroí

:do ciziny. Krajinské listy snažn žádáme, aby va-

jrovnou naši epištolku zaadili do svých sloupc.

iLupii mají namíeno na kraje odlehlé — nuže,

ipekazte jim jejich emeslo, upozornte krajany na

[nebezpeí, jež jim hrozí a volejte silným hlasem:

;. Pozor na moderní lupie., chrate
•staré vci a nedávejte je z rukou!
'

Dr. R. y. Kronbauer.

Q^o bude s naším Vyšehradem? Osud bý-

Ivalého sídla eských knížat už adu let znepoko-

jjuje mysl eské intelligence. Když poprvé uhodila

.motyka do staré Libušiny skaly, zavlnilo Prahou vzru-

!šeni. Tak mnohý pipomnl si známou kletbu Neru-

ídovu, kterou zahímal nad tmi, kdož dopustili profa-

•nování arokrásného svahu Petina zízením moderní

ikomunikace, lanové dráhy. Pátelé staié Prahy se

obávali, že stejný osud hrozí Vyšehradu zízením

'silnice do Podolí, k vli níž ml býti skalní ostroh

provrtán. Obavy ty se bohudíky nesplnily. Byla

zízena silnice, jež stává se oživující tepnou v první

ad pro zamlklý a opuštný Vyšehrad samotný,

tím více ovšem pro místa, která až dosud terri-

toriáln byla nesnadno pístupná. Dik prozíravosti

našich inženýrv a spojených s nimi architekt

vytvoilo se dílo, které ráz starého Vyšehradu
nehyzdí a pi tom svými vkusnými, milým místm
tm pizpsobenými formami staré pohledy oživuje.

Vyšehrad sám až posud zstal pdou netknutou.

Z bývalé slávy knížecího sídla nezstalo nám pra-

nic — ani trosky! Kaplika sv. Martina, jedna

z nejstarších románských rotund v Cechách, jest

jediným umleckým pomníkem historické doby

Vyšehradu. Co pda jeho kryje, poví snad vky
budoucí. Nedá\'no objevené zbytky základ basiliky

zpsobily radostné pekvapení pouze archeologm.

Typický znak nynjšího Vyšehradu, chrám sv. Petra

a Pavla, obnoven v nedávné dob uvnit i zevn.

Polychromni výzdoba lodí chrámových byla smlým
pokusem, pro staré formy chrámu použiti moderní

výzdoby malíské. \'edle chrámu vyrostla nám
z malého hbitvku, v nmž naše nejlepší hlavy

dímou vný sen, Nekropole rázu monumentál-

ního se vzdušnými arkádami, jaké j.n v Itálii

spatujeme. Z rostoucí rady umleckých pomník
týí se ze tmavé zelen cypiš Slavín, nad nímž roz-

píná perut genius národa eského, mistrovské to

dílo Josefa Maudra. Mimo zdi hbitovní pust je starý

Vyšehrad, sevený pásmem val a hradeb, po nichž

monotónní svoje obchzky koná zapomenutá hlídka

vojenská.

Co tedy bude s naším Vyšehradem? Vdlo se,

že citadela jako pevnost zrušena býti musí a že

dojde k tomu, aby obec pražská koupí stala se

její majitelkou. K podntu kruh umleckých vy-

psala rada mstská soutž na úpravu Vyšehradu

s ástmi nejblíže pilehlými. Z opatrnosti uinila

tak díve, než vlastní jednání s vojenským erárem

zahájila. Konkurence pinesla mnohé nepopirateln

zajímavé myšlenky, kteréž ovšem pro bezprostední

použití, jak tomu z pravidla bývá, se nehodí.

Umlecký útvar píštího Vyšehradu zstává tudíž

i na dále otázkou nerozluštnou. Pozoruhodným

je stanovisko jury, jež pimlouvá se za za-

chování hradeb s nynjšími massivnimi
konturami. Rozhodovala tu dozajista úvaha, že

hradby s branami tvoí pevný architektonický rámec

návrší vyšehradského. Zdá se, že ruch velkomsta,

doléhající až k úpatí jeho, netkne se historických

tchto mist a že to, co zde jednou vznikne, ne-

bude dílem spekulace stavební, nýbrž, že

direktivu pro úpravu Vyšehradu dají historické

reminiscence a podnty ryze umlecké, pamatující

na ideální zájmy vk píštích. — — vit—

^^ Ke lánku Ladislava Quise. Opravujeme

chybu, která vloudila se do lánku v minulém

ísle — Havlíek zemel 29. ervence; ke konci

lánku budiž teno místo nationalismus : rationali-

smus.
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Ráj.

íost pochyb sídlí v lidské hrudi,

že není luhu blažených —
prý po té naší trudné pouti

se všechno v prach a popel shroutí,

by žití šum tak navždy ztich.

Já nevím té smutné zvsti,

v mou duši zázrak ráje svit,

já kdysi zel jsem v krásné oko,

já snil, že padám pehluboko,

já v pádu rtem se na rtík chyt —

Svt daleko byl v této chvíli,

dvou lokt bl mne z nho vzal

a slasti vzešlé vzpomínaje,

že nejsou snem jen brány ráje,

já život svj bych v sázku dal.

Ave.

Sdyž byl tu on tu snivou píse hrála —
Duch Schubertv se nad klávesy chvl,

v zahrad jablo kvt a slavík v ržích pl,

jí duše tenkrát skivánkem se zdála,

jenž v nebes azur výš a výše spl,

ve štstí lásky se ta duše smála.

Pak píse ztichla. Sami tenkrát byli.

K jejímu líku pilnul jeho vlas,

ervánek v dálkách zhasínal a zhas,

rty jeho z jejích dlouhým douškem pily,

do pšin jablo vonné kvty tas,

sta spadlo jich než rty se rozdvojily.

Dnes zas ta píse, zase tytéž tóny,

to tiché volání, ten sladký duše sten —
pak hlava v dla, do kláves vlas len,

sta slzí skrývá vlas ten mkký, vonný
Skivání píse — pouhý jarní sen !

—
Kdes v dálkách ztmlých »Ave« huí zvony.

—
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KAREL KLOSTERMANN:

Mlhy na Blatech.
Román.

(PokraiovánL)

O Selc nepjde; ne-

pochyboval, že tam
bude živo ješt ; Selce

leží na samé císaské
silnici a opoždných
jarmarfiník, karka
a Bh ví jaké luzy k
tomu se tam sešlo do-
jista velké množství.
Pišlo mu na mysl, že

by ke všemu se tam mohl ješt setkat se Šamu-
níky a pi pouhém pomyšlení se zachvl stu-

dem. Ke všemu pak by si ješt notn zašel...

Než, Plástovicemi se také nedá: za nic na
svt by se byl nechtl setkat s kmotrem Po-
tužákem nebo s kterýmkoli lenem jeho rodiny,

nejmén pak s Vojtou. Vojty se vždycky
pímo bál ; dnes si dokonce namlouval, že by
tento hoch, jenž byl svdkem jeho koského
handlu, na vychrlil spoustu jedovatého po-
smchu. Však i beztak asi o nm mluví celá

ves a kde kdo se mu vysmívá, jak se nechal
napálit . . . Ne, není možná, do Plástovic ne-
pjde ... ale obejde tuto ddinu, pímo Blaty

se dá a pak zahne k hrázi Volešku a dostane
se na cestu, která ho povede dom do Pašic.

Máma ho sice také neuvítá radostn, ale té

se venkoncem hrub nebál ; namluví jí nco
a bude hnedle zas dobe. Jinak by ovšem bylo,

kdyby bratr Jakub byl doma, ale ten je na
štstí v Americe a — dá Pánbh — více se

nevrátí . . . Alrzutá vc je to ovšem, co se mu
pihodilo, ale už se stalo — jakáž pomoc

!

Zave se na nkolik dní, neukáže se mimo
dm a, až pece zas pjde mezi lidi, nu —
pozasmjou se mu a on se teba pozasmje
taky, a dobe bude . . . Jen s Vojtou se ne-
sejít! . . . s tím není smích, ten má cosi v po-

hledu, co lovku koukne na dno duše . . .

Dostal se na císaskou silnici, pebhl ji a
sbhl po protjším mírném svahu, cesty se

nedrže, pímo do polí, naež se dal rovn
k východu, smrem jemu dobe povdomým.
Ped ním rozprostírala se Blata, pohroužená
v neproniknutelné tm; neušel pt set krok
a už necítil pod nohama zoranou zem, ba
suchý, krátký pažit, jenž místy pecházel
v holou, slizkou, houpající se pudu. Snhu
bylo málo: vtry, jež vládlj' v pedchozích
dnech, jej odvály; jen tu a tam, kde byla
strouha nebo njaká prohlube, ležely tu ne-

patrné závje, do nichž se boil po kotníky.

Po njakém ase se mu podobalo, že nco
mu léhá na prsa, že tžce dýchá; pro beztak

vládnoucí tmu hrub ani nepozoroval, že je

obklopen hustou nehybnou mlhou. Dušen,
z dálné dáli oz\al se temný jakýs tesk a
rachot, jenž záhy zase zanikl; kterýs vlak

projíždl od Nakí a Zbudova smrem k Zlivi

a k Hlubocké stanici. Zaslechl i zapisknutí

lokomotivy, ale zdálo se mu, že k nmu do-
znívalo s ponkud jiné strany, té, odkud, dle

jeho orientace, vznikati mohlo. To jej ponkud
zarazilo; stanul a naslouchal hodnou chvíli,

namáhaje se byl oi, aby pronikly tmou a
na obrysech njakého pedmtu spoinouti
mohly. Marná námaha: nevidl leda trochu
bílého snhu u samých nohou svých a pi-
padal si, jako by byl zašit do hustého pytle . .

.

Posunul se zase s místa, v ped se dal,

piln toho dbaje, aby neodboil od smru,
jejž, vstoupiv na Blata, sob vytknul. Zaštkal
v dáli pes, z levé strany picházely tyto zvuky
a, jak se mu zdálo, ponkud od zadu. ekl
si, že od Selc. Ale ne . . . to nemže být;

na tuto malou vzdálenost zvuky zní pi-íliš

dušen. To snad je až od Novosedla nebo od
Zbudova . . . ale, je-li to od Zbudova, je zejmo,
že se dostal píliš daleko v právo. Kdyby n-
jaký pes se ozval od protjší strany, vdl
by, kde jsou Plástovice. Piemítal o tom, dlouho
a upjat naslouchal, než s pravé strany nic,

pranic se neozývalo. Sebral se a zase dal se

do kroku. Pojednou cosi se zablalo bezpro-

stedn ujeho nohou. Hmatal opatrn nohou,
nežli se odvážil plnou tíhou svého tla na
tento bílý pedmt. Noha se zaboila do roz-

solovité hmoty; bylo zejmo, že se dotkla na-

polo rozbedlého ledu. jenž pokrýval kterousi

louži, o jejíž rozmrech a hloubce nemohl na-

býti jistoty. Ulekl se, skoil zpátky — bylo

mu pojednou, že s tží ušel jakémusi skrytému,
tajemnému nebezpeenství . . . Ušel? . . . Pda
všude strojila úklady. Proboil se pojednou
skoro po kolena do ledového bahna. Vybedl
sice ihned, ale pevná rozhodn nebyla pda,
na níž stal: houpala se povážliv, temn du-

nla pod jeho kroky. Zdsil se — rázem po-

zbyl jistoty, kterým smrem se dosud bral a

ve kterou stranu uskoil. Bylo mu, jako by
kterás neviditelná síla e ho byla zmocnila a

nkolikrát jím o jeho vlastní osu víiv zato-

ila. Když se ponkud zotavil ze svého lek-

nutí, všecky jeho myšlenky soustedily se za

jedním toliko cílem : dostati se z tchto zá-

kených míst, kterým smrem by asi bylo . . .

A dostal se ven z kruhu této potmšilé,

houpavé pdy, ucítil zase pod nohama krátký.
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tvrdý drn, ale smr, za nimž šel, byl ten tam.

Chodil, bloudil, rval se s tmou — pl hodiny,

snad hodinu — nevdl, míra asu jako by
se mu byla vytratila z mozku. Pojednou zase

pozoroval, že se brodí ve vod, mlké sice

ale dotrné, pilípající se na boty jako polo-

tekutá smola, a dno bylo hladké jako mýdlo,
tak že nohy neustále klouzaly a ruce bezdky
a marn tu hledaly pi^edmt, o njž by se za-

chytily a kymácející se tlo ped pádem uchrá-

nily; sirý chlad pronikal obuv a poalo jej

strašn zábsti . . .

Vybedl jakž takž, ale záhy znamenal, že
se dostal zase do jiné vody, mnohem hlubší,

jejíž dno se siln klonilo ; hrzou se mu vlasy

na hlav zježily, vykikl, že hlas daleko se

rozlehl, než hluchá tma a sirý vzduch ho
pozely. Vzpomnl si, že má sirky v kapse, vy-

táhl je, jal se je rozžíhati ; než, hlaviky byly
zvlhlé, zanechaly na rukávu, rovnž vlhkem
prosyceném, o njž je tel. adu fosforeskujících

pruh, ale žádná nechytila . . .

Nešel dále ku pedu, vrátil se na deset nebo
patnáct krok, pak se dal jiným smrem do-

savadního . . . Zase voda, slizký jíl ; trsy mrtvé
skípiny chrastily mu pod nohami. Optn se

vrátil, zase jiným smrem se bral, nemaje tu-

šení, ve kterou stranu ml obliej obrácený.

Tu z nenadání nco podle nho zasvítilo práv
takovým modrým svtlem, jakým mihotaly
rozeteným fosforem povstalé pruhy na jeho

rukáv. Svit se mu zdál hrozivým, píšerným,
uskoil bezdky stranou; než, uvážil, že by
snad bylo záhodno pesvditi se, z eho vy-

chází, i pemohl hrzu a, tápaje nohou, shle-

dal, že na zemi tlí zbytky shnilého pahejlu,

a, jako že vdl, že stromy rostou na Blatech

toliko podle toku potoka Soudného, seznal,

že smrem, jimž práv kráel, ani o krok ne-

mže dále v ped, nechtlli se vydati v ne-

bezpeenství, spadnouti do tchto zrádných
erných vod, plnýxh hlubokých tni . . .

Zmnil zase smr své slepé pouti, ale strach,

jenž už dávno na doléhal, obracel se pímo
v zoufání. Vdl, že tok potoku je klikatý,

samá zátoina, a že na mnohých místech jej

provázejí hluboké staré vody, jámy a výmoly,
naplnné tuhým, bobtavým bahnem. Vidlo
se mu pedevším nutným, uchýliti se od tchto
míst ... ale kam ? — zachvl se hrzou pi
pomyšlení, že snad do ješt horších zabloudí.

Pivolával si úporn obrazec toku potoka:

než, pedráždný, rozpálený jeho mozek ne-

ml ani síly ani klidné rozvahy více, aby jej

zdržel, a obrazy, jež se v tomto mozku tvo-

ily a duševnímu zraku penášely, ím dále

tím více se odchylovaly od skutenosti a no-

vým, rostoucím dsem jej naplovaly. Ke
všemu tomu zima jej drásala, chlad ho pro-

víval : netoliko voda vnikala do obuvi, i šat

vlhká mlha zmoila, k samému tlu se pro-

dírala; všecky údy se chvly, zuby drkaly,

cvakaly, a s chladem picházela družn únava;
pokušení na doráželo, sednouti, odpoinouti
maliko, ale kam se posadit, na této mokré,
rozbedlé pd? . . . Loudal se pomalu zpt,
nemaje potuchy, kam zamuje; jen pry,
daleko prj' od tchto zrádných, hamyžných
vod jej hnal ds. Bloudil a bloudil, lín nohy
se šouraly ; chvílemi na doléhala jako olovo

tžká skleslost, chvílemi zase se vzpružoval,

vrozený lovku pud sebezachování nabýval

vrchu. V takových chvílích proklínal úmysl,

jejž byl pojal, odchýliti se od cesty, proklínal

dnešní den, tmu, noc, Šamuníky a sebe, ale

pece zase uvažoval, že není možno, aby tato

strašná Blata, jež také proklínal, nemla ani

konce ani východu; pece nejsou tak rozložitá,

aby nebylo z nich vyváznutí . . . Ale tu zas

mu picházely na pamt povdaky, jež o nich

slýchal a jimž se smával, povsti o neistých
vílách, jež provádjí noní rej na Blatech, lidi

mámí a svádjí, v píšerný kruh svj strhují,

a pojednou mu bylo, že také jeho obloudily,

že upadl v jejich moc a že je konec s ním . . .

A bloudil, poád bloudil, ni asu ni místa

neznamenaje. Pojednou mu pipadalo, že pda
pod jeho nohami je pevnjší; bylo mu, jako

by chodil po zoraném poli. Nadje se mu
vrátila, že vyvázne, že již vyvázl. Než, jedva

se trochu vzmužil, již zase brodil se ve vod.
Tu padlo na duši zoufání : bezdky zalomil

rukama, ev se vydral z hrdla, zavznl dsn
mrtvou hluší, a mlha i tma ho pozely

:

»Lidé zlatí ! Pomoc ! pomóóóóc ! . . kde

jste kdo, pojte mi na pomóóóc!«

Snad dobrou tvrt hodiny volal — žádná
ozvna odnikud v tomto rovném kraji, v této

mrtvé, hluché, nmé samot. ."Xni noního
ptáka nevyplašil zoufalý kik.

A opt bloudil, nemoha už kiet. K smrti

unaven klopýtal, kymácel se, poád nevda
kam. Tu mrákoty se o pokoušely, rozum se

mu zatemnil, nohy podkosily, sklesl k zemi,

dopadl do rozbedlého, jako led studeného

bahna, prsty se keovit zaryly do tkavého
živlu, jenž bobtaje se jim vyhnul . . . Strašná

zima projela tlem, vzepel se, po zápstí po-

noily se ruce do kalu, než našly opory a po-

mohly tlu, aby zase povstat mohlo . . .

Tu pojednou spatil opodál nco jako pe-
bíhající rudou zá. Ulekl se, zdálo se^mu, že

krvav planoucí oko njaké noní píšery, po

jeho krvi dychtíc a zlovstn se na upírajíc,

k nmu se blížilo. Zavel oi . . .

»Ježíši na nebi ! . . . všickni svati . .
• po-

mozte! . . . smilujte se!« . . . — šeptaly rty.

Zahoukl nocí hlas, táhle, pronikav:

>Halou ! hou! hou !« . . .
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Tu mladík, sebrav posledních svých sil,

zvolal, zaval hlasem hrozným, zoufalým :

• Pomóóóc! tady! . . . tady! . ,
.«

Zavíilo se mu v hlav, mrákoty jej obe-
stely, zapotácel se, posunuv se na nkolik
krok smrem k rychle se blížícímu svtlu,

a dopadl tžce k zemí.

»Halou! . . . kde jsi? . . . ozvi se !« volal

hlas ze tmy, volaly dva hlasy, ale Frantík už
jich neslyšel. Rudá zá smolné pochodn zmí-
tala se mlhou, ozaujíc ji tepetavými, rozbí-

hajícími se svtelnými pruliy, ale Frantík záe
blížící se spásy nespatt-il: on neslyšel více ne-

ustále se optujícího volání, aby se ozval

pece, aniž znamenal že zá pebhla mimo
nj, asi na padesát krok, že jinam se obra-

cela, zase se vracela, ai po rzných oklikách

pece k nmu dobhla, bezprostedná nad ním
vzplanula, pímo do oblieje mu posvítila.

>Tu je! hle, tu je!< zvolal radostný hlas . .

Zarazili pochodefí do mkké zemi, sklonili

se nad ležícím, tyi ramena se chopila bez-

vládného tla, snažíce se, postaviti je na nohy.
»Je po nm !« . . .

»Není ! co t napadá? . . . dýchá . . .«

»Je všecek promoen . . .«

>Však uschne. Za tvrt hodiny jsme doma.«
Frantík otevel oi, smysly se mu vrátily.

\'yteštnýma zrakoma hledl do tváí svých
zachránc. Václav Potužák a Vojta híbek
ho drželi, abjf zase neklesl.

»Co pak se to tu . . . dje ... se mnou?«
vyhrkla mu otázka.

»Nu — zabloudils na Blatech, < vece Vojta,

•tomu se nedivím. Divím se jen, žes sem za-

lezl. Našli jsme tvou stopu, chodirs poád
v kruhu. Bu rád, že ses neutopil. Hle tu

— ješt ti kroky a byl bys ležel ve strouze.

Poj te s námi.<
Jedva na nohou se držel, vléci ho museli

;

Václav jej podpíral obma rameny, Vojta
jedním, v druhém nesa pochode a svit na
cestu.

Frantíkovi se pamt toliko znenáhla vra-

cela.

•Kam m vedete?* tázal se tiše.

•Nu — do Plástovic! Kam jinam? Máma
tam na tebe eká.«

»Ježíši! Maria! ... co jsem to vyvedl !«

zašeptal mladík a dal se do pláe.
Nevzpíral se. —

|

XVIII.

V dob, kdy Frantík ješt popíjel v Neto-
licích se Samuníky, vrátilo se do Pašic nko-
lik tamních oban, kteí také byli na jarmárce
v Netolicích a obchody své si vyídili. Berouce
se mimo statek Krušnejch, spatili hospodyni,
ana stála ped vraty, oekávajíc návratu syna
svého.

• Frantíka jste nevidli?* tázala se jich.

xJak že nevidli I Koupil kon a pije te
litkup s handlíi,* odpovdl jeden z nich.

Jiný, starší vážný hospodá, dodal k tomu:
• Kmotra, abych vám ekl pravdu — cestou

jsme poád o tom rozmlouvali — , toho chlapce

jste tam pouštt nemla, Nemá s to rozum a

lidi nezná. Kupoval kon od Šamuník ; aby
s tmi kdo spustit mohl, musí být prohna-

njším cikánem než oni sami, jinak se šeredn
napálí. Dejte si pozor, af mu tam nco ne-

provedli, co vás bude všecky mrzet. Pama-
tujte na mne.*

• Nu, to aby tak, kmote,* o.lpovdla selka,

ponkud pole!<ána touto eí; »a!e, víme, kluk
není na hlavu padlý . . .

• Nu, není a je peci. Co pak mže roz-

umt koskému h indiu? Víme, já jsem starý

lovk a sta ko mi prošlo rukama, ale

s Samuníky bych se bál zaít.*

• Pravda, pravda!* pizvukovali druzi.

• A ke všemu se dal s nimi do pití, kmotra,'
pokraoval starý sedlák; •to J2 tuze na po-
váženou. A ten k, co ho koupil byl už
jakýkoli — a dobrý nebyl, za to vám ruím —
ml se s ním vydat neprodlen dom. Však
vidíte, že dne je na málo, už se stmívá, a
kdo ví, co ta mrcha mu bude dlat za bry-

kule, až ji v noci povede dom, a stízliv ne-

bude, to dá rozum, a taky už tam povídali,

že má nabráno . . .*

Tato e velmi rozmrzela kmotru.
•Toho chlapce každý pomlouvá,* dala oste

v odpov; »to všecko, že ten mj m tak

hanebn opustil. Te mají na nás kuráž . . .«

• Nu, nesmíte se pohnvat, kmotra
; já jen

povídám, co jsem slyšel, a rád bych vás va-

roval. Dobrý veer, kmotra !*

Šel svou cestou a druzí s ním a Krušná
se vrátila do statku. Bránila se uvit, co sly-

šela, namlouvajíc si, že je to pouhý zlomyslný
"klep, ale jistému nepokoji se pece neubránila.

Vybíhala pak každou chvíli, podívat se, ne-

vrací-li se Frantík, ale irá tma už zaha-
lila Pašice a chlapec poád nešel. Tu vzrostl

její neklid, v opravdový strach pešel a, když
už dávno minula šestá hodina, strach ten ji

vyhnal ven, chlapci v ústrety. Dala se cestou
ke hrázi Volešku rybníka, k Plástovicm, od-
kud Frantíka ekala. Nedošla daleko; byla

taková tma, že na krok nebylo vidt; jedva
se dohmatala dom. Mezi tím, co meškala
venku, pišel k nim mládek Petr Radonický,
ženich její nejstarší dcery Rozáry.

•Ten chlapec mi nejde,* oslovila ho, »už
aby se mu nco nebylo pihodilo. Na takovém
trhu se sejde všelijaká holota. Povídal soused,
že kupoval kon od Šamuník. Slyšel jste

o nich, mládku?*
Petr mávl rukou.
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>Divim se, že vy jste o nich neslyšela, paní-

mámo ! To je pkná spež. S tmi se pouštt
neml . . .«

Selka sebou škubla.

»To m zrovna netší, tohle, co mi tu í-

káte. Když je to taková spež, jak povídáte,

na potom jsou etníci a úady, dovolují-li

takovým lidem chodit po trzích a šidit poá-
dného lovka? Už zrovna stání nemám a

srdce se mi svírá strachem . . . Aby tak toho

chlapce . . . Prosím vás, mládku, pojte se

mnou — už vidím, že nezbývá než pustit se

za nim.*

»Do Netolic, panímámo?- odtušil táhle

mládek, jemuž navržený noní výlet se vi-
hled málo zamlouval.

»Nu, do Netolic až pece nepjdem. Pece
ho snad potkáme — u Plástovic, ekla bych.

Pece by ml rozum a nezstal by o trhu

s koupeným konm v Netolicích. Prosím vás,

mládku, tolik strachu mám — ani vypovdt
nelze ... už se dnes obtujte a nencchtem
jít samotnu.«

Ale Petr sebou nehnul.

»Panímámo,« pravil, »opozdil-lí se už Fran-

tík, ekl bych, že ml s to rozum, zstat
v Netolicích. Pece se nevydal s neznámým
konm v téhle tmoucí tm. Znám tady pece
každý kámen a pivykl jsem ponocovat, a,

vidíte, stží jsem se sem dostal z Hluboké . . .

a zítra, jak Pánbh den dá, musím zase do

služby."

>Jen do Plástovic m doprovote, mládku,

jen do Plástovic,* žadonila selka; »tam se

mne ujme kmotr Potužák a dá mi nkoho,
kdo pjde se mnou do Hlavatce . . . tam pece
uslyším, kde se to dít omeškalo.*

»Nu — do Plástovic . . . teba . . .« pravil

mládek.
V tom však Rozára se ozvala, jako zmije

zasyela.
>Co? co? — máte rozum, mámo? Nikam

nepjdeš, Pete! — nikam, rozumíš? Projste
ho pouštla, kluka? Pro se nevrátil, dokud
bylo svtFo? — Fláma je to neádný! Však
ho ert nevezme! však nkde zstal ! Hospod
je všude dost! K vli nmu tuhle Petr se má
potloukat do pozdní noci ? — To by tak chy-

blo! Chcete-li se mu vydat naproti, což je

hloupost, vezmte si lucernu a jdte sama.

Nikam nepjde Petr! Ke mn pišel a ne
k vám, a u mne zstane!*

Stará njakou dobu hubovala, naíkala, kou-
rala, plakala, ale posléze, když vidla, že mlá-

dek se nehýbá, uposlechla rady dceiny, vzala

lucernu a vydala se sama.
Došla šastn a bez úrazu do Plástovic a

vehnala se jako velká voda Potužákm do
sednice. kde práv poveeeli.

• Ježíši! Maria 1 Josefe!* zapoala, >lidé zlatí!

dechu nemám, jak jsem bžela! Dej vám Pán-
bh dobrý veer . . .

Uvítali jí pívtiv, stoliku podali, veeet
nabídli. Vzala sousto chleba, pak zase spu-

stila:

•Ježíši na nebi! všickni svatí? To je sou-

žení! v tom velkém svém soužení bžím
k vám, mj zlatý kmote! Vy mi povíte, vy
mi poradíte! . . .*

»Co pak, kmotra ?
-

•A len chlapec se mi nevrátil z Netolic!

Povídali u nás, že koupil kon od ákých
Samuník, a to že je pakáž taková! . . .

prosím vás, kmote, vidl jste ho tam?*
•Však jsem si myslil, « odvce velmi vážn

Potužák, »že vám nadlá slrachu. Vidl jsem
ho, kupoval kon od Samuník a šel s nimi

na litkup. Varoval jsem ho, ale kde že by
mne byl poslechl. Povím vám taky, že asi

o pl páté byl v Hlavatci ; dva zdejší chasníci,

kteí tudy prošli hnedle po nm, od tamních

to zvdli. Kam se dal z Hlavatce, nevím, ale

nezstal tam a Plástovicemi nešel; možná, že

zahnul do Selc nebo že se dal na Pištín.

Jisto jenom je, že byl sám a že kon s sebou
neml . . .*

• Jak že? jak povídáte? Kon že neml? . .

dy ho koupil, povídali u nás ! . . . a kde ho
má, kon?*

Potužák pokril ramenoma.
•Já jen vím, že ho koupil,* pravil, »víc

vám povdt neumím. Snad ho zase prodal.*

• Ale, co l)y ho to napadlo? dy my kon
potebujeme, proto tam šel ho koupit.

«

Potužákovi se drala na jazyk pravda, kterou

jí chtl povdti ; než, vda, že s touto ženou
každá rozumná e je do vtru mluvena, ne-

ekl nieho a jen zase ramenoma pokril.

Krušná spínala ruce, naíkala, všecky svaté

volala, pi emž opakovala neustále otázku

:

•Kde pak jen má toho kon ?< — a po chvíli:

• Nedopouštj Pánbh, snad mu ho neukradli !«

»Nu,* vece Potužák, aby ji aspo ponkud
uklidnil, •je taky možná, že, když vidl, že

se opozdil, se bál ho dovést dom za téhle

erné noci a že ho tam zatím nkde nechal.

Chyba byla, že se dal zdržet a hned dom
nešel.*

Krušná se chytila této útchy.
•To je pravda, svatá pravda,* ekla, •po-

zdržet se neml ! — Ale on je takový dobrák,

nikomu nic odíci si netroufá. V tom je po

mn, vidíte ! Já jsem zrovna taková
;
jen svou

dobrotou jsem si škodila.

«

A zase se dala do pláe, všecka pohnutá

sama nad sebou. Pak z istá jasná, vidouc

Apolenu, jíž do té chvíle si nebyla povšimla:

• Och, má zlatá dveko, jak ráda t vidím !<

oslovila ji, •zrovna srdce lovku hraje v tle,

když se na tebe zadívám, na takovou pknou
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nevstu. Taky ten náš Jakub jen pro tebe oi
ml, pro žádnou jinou. Nu, jakáž pomoc! —
odešel nám a tebe taky opustil, tak z toho

nic není. Tím h pro nho; o tebe mi není.

Tys mladá, pkná, vna taky se ti dostane,

však ti ženicha najdou. Jen aby se potom za-

choval a na rukou t nosil. On se tak lec-

kterýs zdá, lovk by ekl, že nad nho není,

a vyklube se z nho nco docela jiného, a

potom je pozd. .Vlá zlatá holka, povídám ti,

pro tebe by tak byl náš Frantík. To bys mla
muže . . .«

Dále nedošla se svými výklady. Apolena,

všecka uzardlá hnvem nad tmito zcela ne-

místnými a všelikému zvyku se píícími ná-

mluvami, vpadla jí do ei:
»Na mi tuhle to povídáte, kmotra ? Pišla

jste hledat vašeho Frantíka, proto že vám
domíj nejde z litkupu Na vašem míst bych
si pro nho došla za tmi Samuníky, s nimiž

^ se asi potlouká po hospodách, dovedla bych
si ho dom i s konm, kterého koupil a s sebou
nevzal, a pak bych mu teprve hledala nevstu.
Na ženni, ekla bych, je ješt trochu mokrý
za ušima.*

Tato ostrá odpov rozdurdila Krušnou a

zárove ji uvedla v rozpaky, ježto dv ve

svtnici pítomné dveky se daly do ehota-
vého smíchu.

»Jsi taky ješt mladá a prostoeká k lomu,
moje panenko, « pravila, pemáhajíc se, aby jí

z úst nevyletlo nco horšího ; »já jsem t
pece neurazila, abys mi takhle odsekla, mn,
staré osob . . .«

»Je pravda: prostoeká jsi,« pravil písn
Potužák; není teba takhle odpovídat. Nelí-

bila li se ti kmotina e, stailo mlet k ní.«

»Ale, tatíku — pro mí to povídá ? Já Fran-
tíka nechci ... já ho nikdy nebudu chtít . .

.

Jakubovi jste m taky dával a já ho nechtla.*
»Ml!« okikla ji matka.
Otec se vzpímil, zmil ji písným pohle-

dem.
»Ty se opovažuješ mluvit takhle s otcem ?«

pravil, pozdvihuje hlas ; >tamhle jsou dvée
a ani muk více, sic . . .«

Dívka se dala do pláe a vybhla.
• Dti teba cepovat, dokud je as,< vece

klidn Potužák ; »prosím vás za odpuštní,
kmotra, urazila-li vás. Ruím vám za to, že

se to nebude opakovat. Nebudeme více o tom
mluvit: dostali jsme se na jiné pole a bude
teba vrátit se k vci, za kterou jste pišla.

Jisto je, že chlapec vám dom nepišel, že

odešel ješt za dne z Netolic, že za soumraku
byl vidn v Hlavatci ; kdyby odtamtud byl

šel rovn do Pašíc, už tam mohl být, leda že
by se byl zdržel u nás v Plástovicích, nebo že

by se byl dal do Selc nebo do Pištína a tam
byl zstal. U nás nebyl, zbývá tedy jen druhá

možnost. Abyste tedy byla zbavena starostí

o nho, pošlu pasáka do Pištína a híbka do
.Selc, aby se po nm peptali. Vy tu zatím
zstanete u nás a, až poslové se vrátí a zprávu
pinesou, doprovodí vás nkterý z mé eledi
dom. Snad se vám to takhle hodí, není-liž

pravda?*

»Och, kmote, zapla vám Pánbh za tohle

slovo! Vy jste zlatý lovk a moudrý, tuze

moudrý! ... a srdce máte pro ubohou, opu-
štnou osobu ! Neštastné ty moje dít, kam's
dalo rozum, že svou matku takhle zarmucuješ

!

. . . Tak jsem z toho strachu celá jako po-

lámaná, ty mj ukižovaný Ježíši ! . . . ta-

kovou tžkou zkoušku's na mne poslal, ty mj
Božíku nebeský! . . .«

Náek její pešel v ryný, usedavý plá.
»Jen se upokojte zas, kmotra — snad se

marn soužíte,* domluvil jí Potužák ; »dá Pán-

bh, brzy o nm zvíme. Arci, rozum v tom
nebyl, potloukat se v noci po silnici, te, v dob
jarmarku, kde tolik všeljaké luzy se k nám
táhne. Vzkážu jak do Selc tak i do Pištína,

aby mli oko na chlapce a, je-li tam, ho sa-

motného nepouštli. Jeli v Selcích, naídím
Vojtovi, aby ho pivedl sem ; je li v Píštín,

pjde s ním nkdo do Pašic. Ohlednout se,

pátrat po nm, kmotra, je teba, abychom ne-

mli si eho vytýkat. Možná, že je v njaké
špatné spolenosti ; mohli by ho svést, aby
si s nimi zahrál v karty, obrat ho, kdož ví ?«

»Tak! tak!* pisvdila Krušná, >on pro vel-

kou dobrotu se dává snadno svádt. Jen a
mu eknou, že tady na nho ekám, že jsem
celá usouzená ; však on se vzpírat nebude.

A mu taky vyídí, aby strachu neml, že mu
všecko odpouštím, jen pijde-lí, aby m zba-

vil soužení . . .«

Potužák vypravil posly. Pasáek se dal bez
všelikých eí a otázek k Pištínu, ale Vojta,

maje se už k odchodu, stanul pojednou, za-

volal vracejícího se do svtnice sedláka na-

zpt na zápraží a prosil

:

» Vezmu si lucernu, sedlák! Takhle bych ji

do .Selc nepoteboval, ale projelo mí hlavou,

že bych mohl najít jeho stopu. Tu bych po-

znal z tisíci; všiml jsem si dobe jeho obuvi

a otisk, co po ní zstaly v hlín.*

»Toho ty si všímáš ?* tázal se Potužák po-

nkud udiven.

Híbek se usmál, ramenoma pokril.

»Na Blatech bych poznal stopu každého
lovka z Plástovic a všech híbk, kteí tam
pasou. Také každého kon poznám podle

jeho stopy. Tomu se lovk nauí snadno.

K tomu ml Frantík na botách ostruhy; ty

se pece v hlín taky otisknou. Povídali, že

byl v Hlavatci a že se dal smrem !•- silnici.

Uvidím tedy, došel-li silnice, kudy se dal.
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nahoru k Selcm anebo k Piítínu, a byl-li

sám, nebo šel-li kdo s ním.«

»Na mou duši, já se ti divím, jakou máš
hlavu bystrou.*

»V tom peci nic není; vždyf zem není

zmrzlá a ke všemu tu a tam leží kupy snhu.
lovk by musel být slepý, aby nevidl.*

>Z tebe by byl hajný, kakraholte . . .«

»Nu, lovk by to trefil, ale hajný má umt
íst a psát a snad taky poítat, a já neumím.*

»Nu, na vojn se nauíš !*

Tohle Vojta slyšel po prvé. Vyteštil oi
všecek pekvapen.

>Že se nauím, myslíte, sedlák?*

• Dojista, budeš-li chtít a dáš-li si záležeti.

Už mnohý se nauil.*

.To se neptejte, budu-li chtít! lovk žil

jako zvíe, však to te vidím Je tedy vojna

k nemu jinému ješt dobrá, než aby se

lovk nauil stílet a s puškou zacházet, jak

jsem si myslil . . ."

•Te abys šel, Vojto. Vezmi si tedy lucernu

a Pánbh t provázej, nebude tvá škoda,

najdeš li ho.*

»Je to kluk neádná. Já bych ho nehledal,

kdyby bylo na mn — ale že vy porouíte,

sedlák, dobe ! . . . pjdu.*
Vojta, vzav si lucernu, odešel a Potužák se

vrátil ze zápraží do svtnice, kde Krušná vedla

svoje náky.
»Doufám pevn, že Vojta ho najde,* pravil;

neplate, kmotra, však do zem se nepro-

padl.*

»Toho híbka jste poslal, kmote?* tázala

se Krušná všecka v slzách, »a tu dvru
k nmu máte ? Vy jste takový moudrý lovk,
ale, vidíte, v tomhle bych se s vámi nesrov-

nala. Každý se diví, že toho chlapce máte
v dom. Zrovna ábel mu z oí kouká, ta-

kový potmšilý má pohled, a jako cikán vy-

padá . . .*

»Ten chlapec je hodný, kmotra,* pravil

s drazem Potužák; >mám ho rád, jako by
byl mj vlastní . . .« (PokraSování.)

'»fi

BOHUMIL BRODSKY:

Za obzorem.
(Pokraování).

je prvním

šíte se, vite,* poví-

dala zvdav a pátrav
se na dívala. »Zdá se

být velmi zajímavá,

trochu bledá, nešastn
se dívá, ale takové bý-

vají nejnebezpenjší.*
•Léka se nesmí ni-

eho bát a niím se dá-

vat másti. Zdraví pa-

požadavkem a prvním jehocientu

citem.

•íkáte to stále, ale já vám nevím,* ekla
prudce.

»Velice lituji, že jsem ztratil dvru milost-

paní. Požádám koUegu Vítze, ten m na
nkolik dní vystídá.

«

• Dejte mi pokoj s panem doktorem Vít-
zem,* odbyla ho uražen. »Ten sedí, dívá se

na lovka, usmívá se a nemluví.*

•Já mám k panu doktorovi Vítzovi velikou

dvru,* zahoovala paní bankéova, a její

tváe pi tom rozkvetly. Paní plukovníkova

se pousmála, podívala se významn na Pichu

a ohlédla se za Jaroslavou.
• Jak se ta dáma jmenuje?*
>Jaroslava Roubalová*

•Roubalová! Pamatuji se na to jméno. Jednou
byl v garnison dobrovolník toho jména, velmi

milý mladík a zámožný. Tanila jsem s ním
na dstojnickém plesu. Velmi píjemný to byl

lovk. Ach, kde jsou ty asy, když jsem
ješt mohla tanit, když jsem byla mladá.

Nenadálá jsem se, jak smutných konc se

dokám.*
• Milostpaní je v kvtu života,* zalichotil

Píchá, »a bylo by dobe, kdyby asto si za-

tanila.*

•Myslíte ? Snad bych to ješt dovedla. Ale

prosím vás, každý patí na vdovu s takovým
opovržením, vyluuje ji ze života a nepovažuje ji

za schopnu znovu zaít žít a znovu nco pro-

spšného vykonat.*
•Nerate dbát lidí, jdte za tím, co je vám

mílo, co vás tší, a uvidíte, že se pestanou
lidé po vás ohlížet. Odpusíte, dámy, musím
dom, abych dostál svým povinnostem.*

Uklonil se a nedbal posunku plukovníkové,

jež by ho ráda byla zadržela. Jaroslavu dohonil

až na terase.

•Vyslechl jsem všechny stesky,* pravil ve-

sele, >a dámy mají opt látku o nem hovoit.

Rate se te položit, veer mírn pít víno, a

po veei se dostavím.* Pozdraviv oddlil se
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od ní, a ona sledujíc jeho pružnou postavu
pomyslila si, jak veliké zídlo soucitu a trp-
livosti má mít takový muž, na kterého roz-

mary tolika rzných žen útoí. V pokoji se,

jak léka radil, položila, aby ekala na veei.
Rzné myšlenky vynoovaly se na povrch její

duševní hladiny a ona v tichu, které ji obklo-

povalo, dávala se jimi vésti. Mládí jí napadlo,

v písné domácnosti otcov, který neúprosn
žádal, aby jako dcerj' vrchního úedníka a d-
vrníka knížecího nesestupovaly s povýšeného
svého postavení a nezapádaly dvrných zná-
mostí s dcerami ostatních úedník. V okolí

nebylo rodin, které by bývaly mohly se miti
s domácností knížecího rady, a tak ob sestry

pouze nkolikrát za rok mohly se poveselit

na zábavách, do kterých je otec uvedl A po
písném, dívích radostí postrádajícím mládí,

pišly doby osielosti, pobyt v domácnosti
sestin, upoutané k muži odmenému, spo-

leností se štítícímu. A když potom kynulo
jí vysvobození v podob vlastní domácnosti,
stala se jí tato peklem, které ji dráždilo k ší-

lenosti. Na konec octla se v sanatoriu pro
duševn choré. Jaké hoké vzpomínky a jaké

neutšené vyhlídky!

V.

Jaroslava byla v sanatoriu tvrtý týden. Za
tu dobu mnoho se zmnilo. Sanatorium se

ješt více vj^prázdnilo. Zstaly zde asi dva
tucty nemocných. Assistent Vítz odešel do
Nizzy, aby tam trávil v sanatoriu jiného lékae
zimu. Následovala ho tam paní bankéova,
která po stran po nm vzdychala a pi tom
psala svému muži nžné dopisy plné lásky.

Paní plukovníkova pronásledovala stále doktora

Pichu, jenž vyerpával veškery prostedky,
aby se uchránil ped její dotravostí, jež se

v posledním týdnu mnila ve zjevné žárlivé

pronásledování.

Mezi ní a Jaroslavou vypuklo nepátelství.

Nevdly z poátku, pro se nenávidí. Bylo jim

jasno, že jsou si navzájem odporné a že cosi

zostuje jejich nepátelství. Aspo Jaroslav
to nebylo jasno, co ji popuzuje proti té vzne-

šené dám. Plukovníkova, která své mládí
strávila v dobrodružných známostech a jež

lan šla za svými požitky, tušila v Jaroslav
svou soupeku. Doktor Picha byl cílem jejích

tužeb, chvla se touhou, aby získala jeho
lásky, ochotna položit mu k nohám své jmní
i svou hrdost. Ale on byl sice stále pozorný
a uctivý, ale nikdy nedal se strhnout k d-
vrnému zapedení známosti, teba dovedla
ho pivádt do situací, které by jiného opojily.

Doktor Píchá byl však píliš estný muž a

hledl na své povolání píliš vážnýma oima,
aby byl píležitosti zneužil k svému pro-

spchu.

Jaroslava vzbudila v nm od prvé chvíle

živé sympatie. Bylo cosi neobyejn tklivého

v její bledé tvái, v jejích jemných rysech,

zastených skrytou bolestí. Tušil, že v jejím

srdci leží cosi nevýslovn žalostného, co otra-

vuje její život. Nebyla churavá a byla pece
nemocna Tlesné její zdraví bylo normální,

netrpla hallucinacemi, utkvlou myšlenkou,
podezíváním, že je pronásledována, nevinn
týrána, ale její vzpomínky, okolnosti jejího

života byly tak žaluplné, že nebylo divu, staly-li

se její nervy chorobnými.

Studuje její chorobu a snaže se odstranit

vše, co chorobu zavinuje, konal svá pozoro-

vání velmi opatrn a velmi svdomit. Každo-
denn ji navštvoval, každodenn trávil u ní

njakou plhodinku a když se mu naskytla

píležitost, také na procházkách se k ní pi-
pojoval a ve lhostejném hovoru ohledával její

duši. Kterak byla bohatá, kdyby se byla do-

stala do rukou muže šetícího jemnosti, mohla
rozkvést a stát se opravdovým skvostem, že-

nou, jakých je málo. Ale z hovor s Jaroslavou,

která bezdky se stávala sdílnou a srden
dvrnou, seznal, že její muž byl sobec, sobec
nejhrubšího zrna, který vlastní já postavil na
oltá a pál si, aby všichni ostatní na sebe
zapomínali a tomuto já se koili. Svému já

dovedl vymoci platnost, kdj'ž nemohl násilím,

aspo vypoítavostí jdoucí až do surovosti.

Jak chyte štval a bioval svou ženu ! Jak
nevinnou masku si nasadil, trpitelem se pro-

hlásil a dovedl vnutit jiným pesvdení, že
je šlechetný, že je ženou do neštstí uvržen
a že soucit svta patí jemu. Psal také Jaro-

slav do sanatoria, ale u ní se stal odpor
k nmu opravdovou chorobou. Otásla se oškli-

vostí a hodila dopis bez petení do krbu.

Dopisy sestry Blaženy a radovy ji také roz-

trpovaly, ponvadž z nich vanula touha, aby
se umoudila a zkusila znovu k muži se

vrátit.

A ona toho naprosto nechtla. Pes to, že se

cítila v sanatoriu tlesn zdravjší, její oškli-

vost k Roubalovi stala se druhou její piro-
zeností.

•Umru radji, než bych se k nmu vrá-

tila,* odepsala seste na její otázku, kdy se

míní do Dolin vrátit.

A její nechu a pohrdání mužem mlo ži-

vitele v emsi novém, co vzklíilo v sanatoriu,

co s úžasnou rychlostí rostlo a celou ji jí-

malo, akoliv si toho nebyla vdoma. Doktor
Píchá byl první muž, který v ní probouzel

obdiv a úctu. Sledovala jeho šetrné jednání,

jeho úzkostlivou péi, kterou jí vnoval, jeho

nžnost, s jakou se jejích bolestí duševních
dotýkal. Vidla mu v oích upímný soucit

a seznala z jeho jemných narážek, že se jí
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obdivuje a že ji považuje za nco lepšílio,

ohledu hodnjšího, než za ji považovali její

nejbližší.

U lidí mnoho trpících a trpících nevinn,
bez pochopení, stává se soucitná duše drahým
spoleníkem. .A tím se ji stal assistent Píchá.

Nemohla se dokat jeho návštv a všecka

oživla, když k ní vešel, když se s ním mohla
parkem projít. Její obdiv k nmu rostl, když
mimovolným pudem ženy vycítila touhu plu-

kovníkové, když seznala, j;'k se mu nabízí a

jak on šetrn, ale rozhodn odmítá a neza-

pomíná na svou estnost. To byl první muž,

s kterým se setkala, jenž za nízké požitky

nezaprodával svou mužnou hrdost.

Patila na zprvu jako na vyšší bytost. Po-

zdji mnil se tento pocit ve velou touhu,

aby se stal jejím pítelem, aby jí poradil, aby

jí ukázal cestu, kterou by se mla brát a

hledat východ z bludišt, do nhož upadla.

Pak dostavovala se žárlivá úzkost, aby pece
nepropadl intrikám plukovníkové, aby nestal

se obtí okamžikové slabosti. Na konec tolik

si uvykla na jeho pítomnost, že nedokavé
poítala chvíle, než pišel.

Zdál se íst v její mysli a rozumt jejímu

vzrušení, do nhož upadala v jeho pítomnosti.

Pýila se s díví ostýchavostí, byla zmatena,

úzkostlivá, aby nic neudlala, co bj' ji do špat-

ného svtla postavilo. A po chvíli, když se

zaal vyptávat na její zdraví, když minul

první záchvat rozilení, rozpovídala se vesele,

vypravovala rzné vzpomínky ze života, ptala

se ho, jak by si on v tom i onom pípadu
poínal. Mazlil se s ní tém, dávaje na jevo

svou velou pozornost a úast s jejím ži-

votem.
Mimodk dopouštl se však slabostí, jejichž

dsledk nedovedl vypoítat. Chtje ji oživit,

pozvednout, nechtl ji olupovat o radost d-
vrných hovor. Pozoroval, jak se všecka

v jeho pítomnosti mní, jak jí oi hoí a celý

výraz se rozsvtluje. Jest to pechodní roz-

nícení jejího trpícího nitra, myslil si. A potom,

když zaínala být situace vážnjší, neml sil

na ráz spetrhat vše a uvrhnout ji ve zkla-

mání, které by bylo jist otáslo jejími nervy

mocnji, než pedešlé její utrpení. Te se v ní

teprve probouzela duše k vášnivému zanícení,

k jásavé radosti, k touze obtovat se muži,

jenž v jejím srdci první vstoupil na onu ta-

jemnou stezku, po níž kráejí pouze dušeopravdu
milované.

Plukovníkova, pes svou nervosu velmi vy-

poítavá a výborn rozumjící všem ma-
likostem, které u mladých lidí mívají hlu-

boký význam, se vzrstající nenávistí pozoro-

vala, jak assistent je k Jaroslav nžn po-

zorný, jak zcela jmak dvrn se k ní blíží,

než se k ní blížíval, jak rád s ní hovoí, jak

pro ni vždy má asu dost. Od ní však spchá,
hovorm se vyhýbá a všelijak se vytáí, když
chce, aby sní šel procházkou, aby v jejím pokoji

každodenn hodinku strávil v dvrném hovoru.
Marn se spoléhajíc, že assistent pece jen

jednou sám bez volání ji navštíví a poskytne
jí píležitost k dvrné rozmluv, všechna
rozechvna odhodlala >e donutit ho k zodpo-
vdnosti. Podráždn kárala massérku, že si

špatn poíná, a když ta všecka už ustrašena

nevdla, co má dlat, rozkikla se na ni,

aby nechala massáže.

» Pomozte mi obléci se,« porouela vášniv.
•Naposled jsem se dala od vás trýznit. Nemá-li

pan doktor K. lepších zízenc, opustím sa-

natorium.*

• Milostivá paní, nežalujte na m, pišla

bych o místo," prosila ustrašen. »Vždy jste

dosud ráila být spokojena.*

»Mlte, nepopuzujte m. Protože jsem si

nestžovala, nebyla jsem ješt spokojena.*

A rychle znpínajíc bohatý župan, sáhla na
elektrický zvonek. Pivolávala sluhu, který ob-

starával nemocným rzné pochzky a pi-

nášel jim mezi asem oberstvení.

• Vyite panu assistentovi Plchovi, že ho
prosím, aby m hned navštívil, « volala na
sluhu, sotva dvée otevíral. »Nezapomete,
hned. A vy si mžete jít.*

Postavila se k zrcadlu a podívala se na svj
zevnjšek. Ano, te byla rozkošná, s planoucí

tváí a zahalena v krajky hedvábného županu.
Vždycky po massáži tak svže vypadala a byla

si vdoma, že v tch chvílích mívala také

nejlepší nápady. Rozkošný župan zvyšoval

její pvabnost. Usmavší se sama na sebe,

položila se na pohovku. Na dvée zaklepáno

a vstoupil Píchá. Otoila po nm vášniv ho-

ící oi a unavené se pousmála.

• Odpuste, nemohu povstati, velice trpím,

«

povídala mdlým hlasem. »Posate se zde vedle

mne a vyslechnte m. Jsem velice nešastná.*

•Jak jste ráila spát?*, ptal se Píchá klidn

a sahaje po její ruce, aby ohledal tepnu. •Tepna
je ponkud zvýšená, ale to je následek mas-

sáže. Jinak nepozoruji nic povážlivého.*

-Vy u mne nikdy nic povážlivého nevidíte,

protože m zanedbáváte. Kdybyste byl ke

mn tolik pozorný, jako k té paní Roubalové,

dávno bych byla zdráva. Pro jste tak

ukrutný?*
Podržela jeho ruku a pevn ji stiskla.

• Nerate se rozilovat,* prosil starostliv,

vyhýbaje se jejímu pohledu a snaže se ruku

svou z její vymanit. »Nej?em si vdom, že jsem

k vám mén pozorný. Ráíte být blízká uzdra-

vení a paní Houbalová je nový pacient, který

musí být velmi bedliv opatrován *

761



ÍSLO 48. M ÁJ RONÍK IV.

•Nepetvaujte se, nevím vám,< doléhala

náruživ. »Nic jí neschází, smje se celé dny
a jako ostatním pacientm na posmch, baví

se zde okázale. Co na ní vidíte? Není tak

krásná, jak se vám zdá, nic na ní není pou-
tavého. Chcete se dát jí ošálit ? Netušíte, že

upadáte do rukou vypoítavé ženy? Zapomí-
náte, že má muže?<

• Milostpaní, musil bych odejít, kdybyste
ráila pokraovat,* ekl písn. »Jsem lékaem
a niím vice.<

>Nevi-ím vám, vy ji milujete.*

»Mýlíte se.«

»Opakuji, že vám nevím. Zarute se. mi
estným slovem, že ji nemilujete, že je vám
lhostejná*

»Žádáte cosi, k emu nemáte práva a ne-

vyhovl bych vám, kdyby nešlo o est paní

Roubalové. Svou ctí se dokládám, že ji ne-

miluji.*

»Ale ona miluje vás, vím to, každý to musí
vidt. Poíná si jako slepá, chlubí se tém
svou láskou. A vy nesmíte propadnout jejím

nástrahám, já mám na vás vtší právo, pon-
vadž vás déle miluji než ona, ponvadž jsem
volná. Jsem bohatá, mohu splnit všechny vaše

tužby. Pane doktore, neodhánjte m, smi-

lujte se nad mým utrpením.*

Assistent rychle povstal, šetrn svou ruku
vymanil a obrátil se k ní rozhorlen.

• Milostpaní, jste v horece, nevíte, co mlu-
víte. Pro jste m sem dala volat? Potkal

jsem na chodb massérku, plaící a naíkající,

že jste ji od sebe vyhnala. Nebyla jste s ní

snad spokojena?*

>Vy mi takhle odpovídáte?,* volala zou-
fale usedajíc na pohovku, a ruce k nmu
vztahovala.

»Na ostatní vám, milostpaní, odpovím,
až budete zdráva. Snažte se být klidná, za-

pomete na as na všechno to, co jste nyní
povídala a, až shledám, že jste se nadobro
uzdravila, sám se dostavím, abychom v dneš-
ním hovoru pokraovali."

»Jak jsem nešastná,* zahoekovala pikrý-
vajíc si tvá rukama.

»Jste pouze rozechvna,* ekl laskav.
»Jednou uznáte, že jsem si nemohl jinak po-

ínat.*

•Kdybyste aspo má muka nemnožil a s tou

odpornou Roubalovou tolik dvrn neobco-
val. ekala bych, ráda bych trpla a se tšila *

•Vyhovím vám, pokud budu moci,* sliboval

blíže se ke dveím. »Rate se položit a ekat
na spánek. Jakmile usnete, zotavíte se a bude
vše lepší. Zítra vysadíme massáž a uvidíme,

jak potom bude. Porouím se, milostpaní.*

(Pokraování.)

KAREL H. HILAR:

Básník.
(Dokonení.)

oné smutné komnat
sedávala u spinetu za
soumraku, a její prsty

bloudily po žloutnoucí

klaviatue, jako stíny

vných poutník. Pak
zmrtvly v kterémsi

akkordu a Denissa u-

tkvla zraky daleko v
dálce, daleko, daleko,

kde byl obzor širošie volný, jásavý a víný.
Sedával jsem podál ní, zamyšlen v hluboký

svj smutek, nebo nespatil jsem nikdy už
jejích oi, rt a úsmv, jejích jemných gest,

jejích diskrétních kroej. ,Do dálky zasnila

jsi se, Denisso,' pravil jsem kdysi. A ona za-

vzlykala . .
.

,Pláeš ?' tázal jsem se. ,Toužím . .',

odpovídala jako ze sna.

Toho nezapomenu do širé smrti: uprosted
hry vztyila se u spinetu a naslouchala úde-

rm hodin. Pocítila kyvy. ,Osm,' pravila.

,Hle, odbily a zastavily se.' Bylo ticho, jen
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venku padal mírný jarní deštík. Jak zvláštní,'

zvolal jsem. ,A jak krásné!' A tehdy ona pi-

stoupila ke mn a ob moje ruce do svých
dlaní stisknuvši, promluvila hlasem zvláštním

a zcela jiným než dosud jsem vždy uvykl

slýchati: ,S bohem, Jene.' ,A navrátíš se?'

tázal jsem se ve zlých pedtuchách. ,Nevrátím

se k tob nikdy již, Jene. Umru v radostném
zápasu života. Zoufa'ém, rci teba. Lhostejno.

Umru v jeho nárui, jemu oddána, jeho dcera.

Jej líbajíc, teba jím biována, jej k sob
tisknouc, teba udupávana, jej ssajíc, teba
k vlastní smrti. Chci život, chci život, chci

život. Chci jeho smlé zápasy, chci jeho ša-

lebné hry, chci jeho nesmiitelná vlnobití, však
žít, zápasit, tonout, vítzit, kiet, zoufat chci;

chci život . . .' ,A mj svt, Denisso?' ,Jest

nepátelstvím, v nmž lze vítzit toliko sám.
Jest hrdosti, v níž lze umírati toliko samotnému,
Slyíš, Jene, umírat toliko lze v ní. Smrtí ví-

tzit. Nijak víc. Království smrti to jest. A hr-

dosti marné. Hrdosti ztracené. Ztracené od-

vahy. Ztracené síly. Všechny nás zabije život,

Jene. Nuž, chci, vášniv oddána zemít .
.'

,Bylo snem pejíti hluícím námstím života

jako stm tiše a bez pozornosti,' zašeptal jsem.

Mlela. Mlela dcera zem, dcera života, dcera

ženy. — — A nevydala od onoho okamžiku
komnata jejích krok, spinet akkordu, a ho-

diny ni jediného kyvu . . .

Umela a její dcera nesla všechnu horou-
cnost její vyšlehnuvší touhy a vášnivé lásky

k žití. Jmenovala se Anna. ekli mi, že má erné
vlasy, hoící oi, a já pocítil palivost jejích

rt, když kdysi pišla se vzkazem své matky,
prositi za její památku. Je to ovšem po letech,

kdy se Anna vrací. Žena to jest, dosplá, prý

krásná. Nijak podobna své matce z tch dob,

kdy Anna Denissa byla mým širým svtem.
Chodí hlasit a jasn se smje. Má silné,

mocné ruce. Zpí\'á a taní. Hle, život se vrací

ke mn. Dotrný. Ach, ne, ne. Jakýkoli, jen

takový ne. Sedím vždy z veera s ní, nový
svt tu ve tm probleskuje. Nikoli jen mo-
dlitby starých tet opatrovnic slyším a mono-
tónní hvizdy pták. Svt hluící, prostý, od-

daný, zabíjející s úsmvem a plaící, kdy se

mu z dlouhé chvíle práv zlíbí. To je on. Ne-
znám ho, dávno, dávno ho neznám. — —
Anna šeptla kdys v dojetí soumraku : ,Bylo

by možno, abys jí kdy byl odpustil ?' ,Ann
Denisse?' tázal jsem se tehdy.^ ,Co bych já

mohl jí odpouštti, milé dít ? Život, to jest

jméno celé naši viny a naší zásluhy. Lze jemu
nco odpouštti, nebo ke zlu ítati? Nikoli

ženu, nikoli ji samu vzala mi Anna Denissa,

ale viru v sebe, ve svou vnitní oprávnnost,
v pravdu toho všeho, co jsem vybudoval,
vytvoil a vysnil. Vzala mi víru ve smysl
mého snu, vzala mi odvahu žíti v nm i vzala

odvahu v nm umíti. Mne vzala mn samému.
Víru ve smysl sebe samého. Na osmé hodin
stanula rafije mého života. Není ho již. Exi-

stuji toliko, dýchám ješt. Ztratil jsem svj
smysl. Ztratil jsem své slovo. Nemám již, co

bych ekl. Nemám již nezranitelnosti svého

snu a své samoty, jsem koráb, jehož trhli-

nami vniká moe. A nemám již také možnost
spoleenství a návratu k lítostnému pokání.

Do drahých zásob podpalubí vrhá skulinami

lodi moe bláto. Život jest oním moem. Ave
mn není ani smírné lítosti. ekám, až trosky

rozloží as . . .

Když ti bylo dvanáct let, Denisso, dcero Anny,
dcery Anny Denissy, která kdysi dávno, dávno
v jitrech mého života nesla nejkrásnjší a nej-

bolestnjší chvíle mého života, umela veselá

rnáí tvá, lanenice života, slunná knžka pí-

lišné oddanosti, uprosted horké touhy a s písní

na rtech. Nebo uprosted hostiny umírají

všickni horoucn toužící žíti. Ume. a tak i její

má, Anna Denissa. .A jen já, vetchý sloup

solný s nepohnutou, kamennou tvái trvám

nad zmítajícími se plánmi, v nichž umírají

desítiletí, jakoby pro mne nebylo již doby

ni usmíení. Umela tvá má tyi roky

po smrti tvého otce, po nmž jsi zddila

své sladké mlení a hovory tisknutím ruky.

Ulekanost hlasitých slov a lásku k bezhlasým

hovorm soumraku. Lásku k hudb stlumené.

Lásku ke snu. Lásko pozdní a nemožná!
Drahosti celého mého života, navrácení mne
sob samému. Umírajíc, pravila tvoje má:
,hle, zlaté vlasy má, jako moje máti. A její

úsmv, o nmž jsi, drahý ote, vždy snil.

Vztah rt, a tahy lící, jemnost linii a nhu
vroucnosti tvé. To ona, která jest tvým ví-

tzstvím. To ona, kterou vysnilo tvé mladí

a kterou poslala Anna Denissa v lítost tvého

snu. Pijmi její jemné, unavené ruky, bojící

se skutených dotek, a polib její elo, v nmž
políbíš všechnu zapadlou svoji hrdost. Tob
zasvcena, zstane vroucn ve svém poslání.'

A já tebe piial, Denisso, kvte smutné za-

hrady mé. Jsem v tob obnoven, nalezen,

vzkíšen. Cítím to, cítím, budeš nalezený smysl

mého života.jsi obnovený svt mého nitra, vlajka,

kterou vztyuji znova hrd, do nových zápas,

do nových bloudní a nových cest. Dnes, v den

šestnáctého jara tvého, vracím se do svých

list, abych jim svil modlitbu za tebe, pozdra-

vuji v tob starou svoji hrdost, staré království

své, království vyddných skutenosti, krá-

lovství knížat smutku, království hrdého snu.

Krásná. Budiž pozdravena. Harmonická. Budiž

pozdravena. Jemná. Budiž pozdravena. Úrodo,

vítzství života mého! V odvážný zápas na

novo se dávám. Tebe nesu do zápasu vstíc.
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Za staré viny, svoje i její, zklamané milenky

života. Stará odvaha zas tebou vykikla ; pe-
máhat vše svým snem, a pijati jen jeho zá-

kony, nemoci býti pemáhánu niím jiným

a donucovánu k inu než píkazy svého skry-

tého, duchového svta, nemoci býti pinucovánu
k životu vnjší, lhostejnou nutností, le toužiti

po nm v úelu povýšeného, mimodenního,
vn krásného cíle ! Budiž pozdravena tikráte,

zlaté dít, Denisso, dcero veselé tanenice
Anny, dcery Anny Denissy, milenky zítra

mého! Tikráte budiž pozdravena dcero bolesti,

prvodkyn má, která pemáháš zoufalství

samoty a dovedeš samojediná smutného pout-

níka k poslednímu dni nekonené pouti. Budiž

pozdravena!

Umlkla dívka. Další listy nanesly již písma.

Zavela svazek i unavená víka, v zachvá-

cení ^hrzy i opojné mdloby. Nebo v té

velkolepé chvíli ztratila se skutenost, a

Denissa jest svobodna svých drobných sn,
které oblétaly její devatenácté jaro, jež zítra

bude uvolnno. Již jest svobodna šalebné

touhy náležeti jinému milenci a stvoiti

s ním pevný, vítzný, radostný svazek pro

širý život. Co ješt dnes v bolestech a udšení
proudilo jejím nitrem, tak že vyslovila ono
tžké obvinní zmatku do slov starcových,

leželo nyní jasno a osvobozeno . . .

Vztáhla ruce po pravici kmetov, aby ji po-

líbila. To budiž odpov! Ale bledá jeho ruka

zmizela ve tm, jako v hluboké propasti stíny

mrtvých.

— Pjdu, a rozsvítím jasný plamen, dám
rafiím chod a tóny spinetu osvobodím, pravila

potom pevn do mrtvého ticha. Veliká budiž

dnes slavnost. Slavnost svtla a osvobození.

Slavnost života. Slavnost mé vné cesty

s tebou, ote

!

Hlas zvoniv se rozzvuel. A zadrhl náhle.

Denissa lehce se zdvihnuvší s kesla, pojednou
jakoby zkamenla —

: list, jejž psala milenci

neodeslavši ho, zasténal s jejího kh'nu, pod-

vržen v poslední chvíli jejího zmatku. Zbledla

smrteln. V bezvdomém zbloudní zí své

písmo, smysl slov a vt. »Jemu jsem obtována
a zstanu jí. Bute s Bohem, drahý píteli.

Drahým snem jest on, vy nejsladší skuteností,

1 vás snem uiním . . .«

— Lež ! vykikla.

— Pravda! zaznl hluboký hlas starcv.

On jest smysl, on jest nadje, on jest tvj
život! On jest tvé svtlo, Denisso. Jím
osvcuji zmatek, o nmž jsi mluvila. Jím roz-

tínám temno, které jsem dával svými slovy.

Jím osvobozuji tvé stíny, ticho této komnaty,
rafijí i tón. Jdi a podej mu ruce. S rukou
v ruce s ním vra se mi pak, abys tu rozžala

svtlo, život a píse. Jen tak bude osvobozena
ze svého zakletí tato komnata!

Stál nalomen ke krbu, a jeho bílé, smutné
prsty naposled celovaly plochy papír. Líbaly,

ssály, ssály je. Nžn, keovit, zoufale. Rysy
oblieje byly smrteln bledé, bez chvvu, mra-
morové. Pak táhlý svist vraždící, úkladné rány

rozízl mrtvé ticho. Petržený svazek dopadl

do ohn. Zasyel, zachvácen plameny . . .

A staec stojí nad ohnm, jako mrtvý obelisk

v širé noci, jako nezmrná socha v nekonené
poušti. Naslouchá, . . . jak papír tiše sténá,

zžíhán žárem, naslouchá šumotu závitk,

zkroucených ohnm, naslouchá v nejvyšším

vypjetí smysl, v nejmocnjším napjetí nerv.
Temná brázda pekrvené cévy zkamenla
ve vlnivém pohybu na ele. Naslouchá, na-

slouchá. . . Všechny smysly, všecky jeho nervy,

všechny atomy krve naslouchají. Pak již, jakoby

celá bytost byla zachvácena šílenstvím napjetí,

a mrtvé oi hrozily vytrysknouti zuivým,
vášnivým, šíleným výbuchem krve . . .

Když se vrátili do komnaty, ležel v kesle

mrtev, tém stín své bývalé postavy. Jeho

ruce byly v pst zaaty a jeho rty prudce roz-

lomeny, jakoby naposled byly vykikly. —
život!

''0^ ••4,

^:'~:h
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PRAHA VERA A DNES.
Vzpomínky a kresby nkolika autor

XIX. LAWN-TENNIS.

l(g\etošní mezinárodní tennisové závody v Praze

\-^ ukázaly velmi pkné výsledky. Úast ciziny

byla znanjší, než obyejn. Ve dvouhe se hrái

na pevnin stále ješt nemohou miti s anglickými

amateury. Letošní anglití hosté ukázali opt zna-
nou pevahu : Mladý Wilding, nebezpený soupe
i dokonalých mistr v svtové soutži na závodech

anglických, i starší protivník jeho Ritchie, který

pes neobyejnou vytrvalost a dokonalou techniku

hry, která mu tolikrát pinesla vítzství, podlehl

mladšímu soupei. Z pražských hrá Nmci jsou

dosud silnjší v jednotlivé he, Kurt von Weselly,

který byl loni i Ritchimu vážným protivníkem,

Kinzl a bar. Ringhoffer, — akoli eští hrái bratí

Žemlové (kteí hrávají pod jmény Janský a Rázný)

a Dr. Just se jim dobe staví po bok. Hra Dra.

Justa je i svým úmrným, dokonalým stylem zají-

mavá a pímo vzorná. Jeho service (1) je typickým

píkladem korrektniho poátku hry.

Ve he pár však eští hrái daleko pedsti-

huji nmecké, a dokonce i všecku soutž na pevnin.

Brati Žemlové již loni zvítzili hladce nad váž-

nou soutží, a letos vypravily se na n ti páry

anglických hrá,
aby jim zabránily

trvalé získání putov-

ní ceny. A oba eští

studenti zstali pece

vítzi. Jejich hru v

páru prohlásil vý-

borný anglický hrá
Simmond za nejlepší,

kterou vidl hrát v

Evrop mimo Anglii.

V letošních závo-

dech bylo opravdo-

vým požitkem sledo-

vat jejich hru, doko-

nalou jistotu mlad-

šího (Rázného) u sít

(2) a spolehlivou,

rychlou hru staršího

(Janského) na zadní áe (3). Hra pražských dam

nevyrovná se jistot a zrunosti Anglianek, ani

tch, které každoron pijíždjí k nám pro ceny
;

dámy eské i nmecké spolenosti stojí celkem asi

na stejné výši techniky i jistoty hry, jen že z eské

spolenosti mén se úastní veejných závod.

Závody mezinárodni mají velmi dobrý vliv na

zpsob hry u nás a udržují úsilné snažení po do-

konalosti. Tennis stává se v eské spole -
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nosti vPrazeinaven-
kov velmi oblíbe-

ným. Teba že mnoho lidi

dlá si z nho opravdu jen

hloupou a dtinskou zábavu,

pi které bhá v svtlých

šatech a kiklavých šerpách

po ledabyle upchované pud
a tlue do starých mí,
joko hejno malých dtí.

Ostatn je to u nás dost

obvyklý názor, že je tennis

cosi malicherného a dtin-

ského, akoliv je jisto, že

není o nic malichernjší,

než sedni v hospod od

S— 12, hraní tarok, bou-

chání do vyplašených ko-

roptví, válení se celá odpo-

ledne v kavárnách atd. Ka-

ždý lovk mimo práci ve

svém zamstnání a mimo spaní potebuje vyrov-

návat jistou dobu denní napjetí nerv a mozku,

denním zamstnáním zpsobené — zvláš je-li nucen

málo se pohybovati a zanedbávati úmrný pohyb

sval. To, ím vypluje tuto dobu, je vždy svým

výsledkem malicherné vi skutené práci. Je to

soukromou vci každého lovka, zjednává-li si od

pracovního napjetí úlevu alkoholem, kartami, pro-

cházkou, pobytem v zakouených, nízkých místno-

stech, i na volném vzduchu. Praktití Angliané

uzákonili si i tyto doby oddechu a zavedli pro n
sport, ízený pevnými pravidly, vynucující soumrný

a úsilný pohyb celého tla ve volné pírod a ve

volném šat, sport, který svým základním principem

— stálým by i zdánlivým zápasem se soupeem
— je výcvikem k životu naší doby, k neustálé,

pelivé a energické soutži. Ponechat, aby se staral

sám o své blaho, každému samému, neubližovat,

ale stát se vlastní vlohou, vlastním výcvikem a

energií silnjším — pi tom ochotn se podrobovat

zákonm, jež celá spolenost i každý jednotlivec

na prospch celku i svj uznávají — to je základem

všech tchto her. A praktické nauení z nich ply-

noucí: lze spoléhat jen na vlastní sílu a výcvik

v zápase, v nmž každé pestoupení — ne plné

využiti — daných zákon nutn vede k porážce.

Nikde snad není tak jasn a urit znát úspch
dokonalé práce, vytrvalého úsih a rozumného sebe-

zapení a sebeomezování, jako ve sportu, a nikde

se tak nemstí na výsledcích všechny výstednosti,

nedbalost, chytrost na cizí útraty, a lenost duševní

i tlesná, jako v té prosté tennisové he na hladké,

bílými arami rozmené pd, na nž oddleni sítí,

hledí dva soupei se navzájem pedstihnout hbitosti

pohyb, zruností ruky, jistotou oka a pcrievším,

bystrostí výpotu a rychlosti v rozhodování.

Když si podají pes sí ruku a odloží rakety,

pestává také hra a zájem o ni. Je ovšem dosti

lidi, kteí z hry iní zamstnání. V praktické cizin

je to obrovsky roz-

kvétající prmysl,
který zdokonalová-

ním výroby soutží

a získává miliony

jist oprávnnji z

mravního i sociál-

ního hlediska než

vyrabitelé alkoholu,

gramofon, pohled-

nic, atd. Mimo to

professionálové, kteí

oddávají se he na

výdlek, zdokonalují

hráskou techniku,

ídí výcvik, udržuji

dokonalost a poá-
dek hry, dle zásady

všech energických a

dsledných národ,
že vše, co loVk neb

spolenost koná, má
konat dokonale, do

posledních dsledk
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a s plnou energií — práci práv tak jako odpo-

inek a hru. Naši lidé nemohou tuto zásadu

pochopit asto ani v práci a v obchodu — tím

mén ve he, a zdá se jim malicherné, vnovat

he vbec jaký zájem, a dkladnost v požitcích,

jež nejsou spojeny s fysickou námahou, dovedou

pstovat velmi seriosn. Mladši pokolení dívá se

správnji na sport, a mžeme v pravd íci, že

velká vtšina tch, kdo rádi a se zájmem pstují

tennis mimo studium neb denni zamstnáni vyko-

návají hladce své zkoušky a nezanedbávají svoje

zamstnání, a hodiny ztrávené na tennisu, je jist

neiní mén schopnými práce, než kdyby je trávili

v hostinci neb v kavárn. T.

-^ Alarm ! Jihoeskými asopisy a po nich

pražskými denníky probhla zpráva, že jakási cizí n-
mecká spolenost (t. j. zahraniní) kapitalist vysta-

vti chce ve Vodanech továrnu na galanterní zboží.

Tu a tam pipojena k struné zpráv obvyklá naše

lyrika stžující do nedostatku eské podnikavosti

atd. Laciný náek, ale jinak nic, ani myš se ne-

pohnula proto v Cechách. — Nebyla pvavdiva lo-

kálka o nmecké továrn vodanské. Dnes je jisto,

že galanterie se tu zatím nebude továrn vyrábt

na dobré zúrokování pruského nebo saského kapi-

tálu. A pece volám : Alarm! — — Ano

:

Alarm! Na stráž! — —
Nebo: rozbijou-li se i plány jedné kapitalistické

spolenosti, vydaí se snad plány druhé.

V Xetolicích veliký, nákladem milionového cizo-

zemského kapitálu zaražený podnik tovární »Triumph«

nedávno vešel do života. Netolití mli radost. Vy-
dlali si lidé pi stavb pkné peníze a továrna

tak znaných rozmr, neni pochyby, že oživí a

zdvihne blahobytn celou krajinu, odkázanou dosud

na polní hospodáství a malé emeslo. Také ve

Vodanech jako v Netolicích, obce, okres, penžní

ústavy, všecko všude ochotno jest vyjíti vstíc —
jsou jako netolití také vodanští dávno lani po

prmyslových lahdkách; nelíbí se jim píslovený
klid jihoeský, touží po ruchu, továrnách a vojá-

cích. Nmetí továrníci a úedníci v Netolicích cho-

vají prý se národnostn velmi slušn, v žádném

ohledu aspoi nejsou expansivní, píší úední eské
zprávy odtud. Víme — dnes, zítra, ale dál?

— dál ! — Kdo ruí za zítek ? ^— — Netolický

»Triumph« sice prý již zkrachoval, ale to na vci
nieho nemní — továrna stojí a nkdo tam pracovat

bude ; eši to nebudou. Dnes nevinn vyhlížející

podnik mže státi se silnou nmeckou baštou.. Neto-

lický okres jest eský, ale má už te nkolik nme-
ckých vesnic a rozepjat je na samém národnostním

pomezí. Netolice jsou posledním eským okresním

mstem proti nmecké hrázi na Šumav — zrovna

tak Vodany jsou tu posledním mstem okresním

;

následujícím jsou už Prachatice, které sice mají zna-
nou eskou menšinu, ale nic naplat, mají vdom
nmeckou správu obecní, nmecké školy obecné,

mšanské i stední atd. Nyní rozvime obraz.

Pedstavme si, že také ve Vodianech jest n-
jaký »Triumph« (a vyrábí galanterní zboží anebo

cihly a kremrole, na tom nezáleží). Za jedním

podnikem továrním pijdou jiné, nové, další —
jsou v tch krajích pro takové opravdu všechny

podmínky zdaru a plného praktického úspchu.

Po pípad se ty jednotlivé bašty nmecké, zatím

nevýbojné, posunou proti toku Blánice na Bavorov,

Strunkovice a Husinec, až ke zdem samých Pra-

chatic — — Penz je v Nmcích dost! Je vidt,

že tady chu je a mohly by se chuti vycházející

snad dosud od jednotlivc, promniti snadno v sy-

stém, státi se uritým a cíle vdomým heslem —
Podívejme se! Též i královský Písek má pknou

vodu, nejenom k píjemnému letnímu koupáni, jest

v ní skryta síla, která by dovedla hnáti strojová

kola — — Pak je tu Protivín (starý Schwarzen-

berský Manchester, knížecí správa umí nmecky
jako esky, tedy by mnohé šlo hladce), dále Stra-

konice (ty jsou už nmeckou tovární ervotoi dávno

trochu prolezlé) — Voly, Horažovice, Sušice

(zde mají te už nmeckou školu a pi zápisu

školním mocí musejí být drženi eští otcové, aby

tam nenalezly eské dti) — —
Nevidíte bitevní naši áru na eském jihu? — —
Slyším ze všech stran smích ! Jaké strachy na

lachy ! Netolice, Vodany, Písek atd. — samá vla-

stenecká msta ! Sebe ohromnjší tovární leviathan

tu nemže pece nic dlat, pranic by národnostn

nepoídil, i kdyby chtl — —
Ale kdo pak nám ponmil severní echy, pá-

nové ? Prmysl ! Nmecký prmysl, který sem n-
mecký kapitál našil podél našich vod a kterým

i kraje pvodn ryze eské znenáhla ovládl

Nemohlo by to se opakovati též v jižních echách?
— — Dnes teba není nebezpeí, ale v budouc-

nosti, kdy mohou nastati pec všelijaké pevraty,

docela jiné a od dnešních rozdílné utváit se pomry
politické — —

Házím tvrdý oíšek — do klína Národní
Rady eské! Tady je snad náležitá in-

stance? — — Fr. Heiites.

— Zajímavý zjev jeví se po njakou dobu ve

španlském svt spisovatelském, že totiž pracují

literárn dv generace souasn.
U nás, pokud vzpomínáme, pracovali literárn

otec a syn : oba echové (f Vladimír starší a Vla-

dimír mladší) a oba Klecandové (Jan Klecanda a Jan

Havlasa.) Ve Španlích psal Juan Valera, spisovatel



lSLO 48. M A J RONÍK IV.

sviovcno jména a zárove i jeho syn, Luis Valora,

markýz de Villasinda. Juan Valera zemel nedávno

a l-uis napsal za života otcova zajímavou knihu

vzpomínek z íny a svazek orientálních novel, jimiž

se blíži skvlému vzletu a fantasii otce svého. Hlavn
v jemných pohádkách dostupuje syn otcovy výše.

Jaime Ouiroga Pardo Bazán, syn spisovatelky

Emilie Pardo Bazanové, jejížto díla tvoí už celou

knihovnu román, plných bitkého, zajímavého líení

souasného života, literárních studií, cestopis a j.,

vstoupil dstojn v šlépje matiny knihou cesto-

pis a fantastickým románem z roku XXIX. P.

^ Adolf Velhartický: Povídky o mi-

lenkách. V' Moderní bibliotéce, kterou rediguje

p. K. H. Hilar, vydal p. Adolf Velhartický své

prosy, v nichž snaží se býti eským D' Annun-
ziem. Ale k tak vysokému vzletu má spisovatel

dosud malá kídla, a ani sebe lákavjší a u nás

neobvyklé popisování pemrštných milostných orgií

k tomu nestaí.

Ve své dedikaci p. Velhartický praví: » Pipisuji

tuto knihu všem ženám, jež mne milovaly.* A na

jiném miste teme: »Zivotem mým, tak mladým
a tak zhnuseným, táhly ženy, jež mne uspokojily

na chvíli tlem, ale duši jitily a zraovaly svou

duševní pustotou. Každá nakapala do rány jed

pesycení a nyní jsem cele proniknut hnusem proti

nim.«

Z toho soudíme, že p. Velhartický jest dosud
velmi mlád. Množstvím pežitých lásek a pesyce-
ností chlubívají se nyní literáti tak asi mezi 16

až 20 lety. Doufejme, že autor Povídek o mi-
lenkách asem vystíjliví, a že péro jeho pinese

lepší a eštjší vci, než jsou tyto pochybené

ohlasy cizích mistr, v nichž mladé oi spatují

více smyslnosti než-li umní. Do té doby doporu-

ujeme mu eskou mluvnici, nebo dosavadní po-

kusy jeho urážejí množstvím hrubých jazykových

nesprávností (píliš, než aby, kdož ví, budu-li t
více míti, mrtvoly si nepoložili otázku, pohledti

zpt, pohlédnu zpt, kde vzal jsem té smlosti,

nese nadpis, pannenský, dojmuta, šumící vn,
šumící sosny atd. atd.). Jinak bylo by škoda jeho

vskutku pkného nadání. Ds.

-^ Ze života bezv3'znamnych lidí. Napsal K.

Jonáš. Nejnovjší kniha Jonášova obsahuje osm

drobných, ale vesms vážných a dobrých prací.

Snad jediná povídka Náš Buddha vzbudí v te-
nái-i náladu ponkud humoristickou, ostatní však dýší

onou opravdovostí, která jest píznakem veškeré spiso-

vatelské tvorby Jonášovy. Nkteré z povídek pohnutli-

vým djem až otásají tenáem, jako na píklad Jak
žila moje sestra, Dv ženy. Láska tyi-
cetiletého a nejobjemnjší i nejpropracovanjší

ze všech Když jedenáctá odbila. V ní spi-

sovatel líí život koovné divadelní spolenosti

nižšího rázu, onoho pochybného útoišt, kam se

uchyluje tolik istých snah a nadjí, onoho temného

hrobu, ve kterém tém všechny ty snahy, nadje
a touhy na vždy se pohbívají, a kde tak asto
bére za své mravnost a poestnost.

K. Jonáš jak výbrem svých vážných, životných

novellistických látek, tak i sytým zpsobem vy-

pravování hrav si získává píze tenáovu. Za-

sluhuje jí plnou mrou, ponvadž náleží k spiso-

vatelm, kteí perem svým vztyují se k vtším,

ušlechtilejším cílm, než jest pouhá snaha naplniti

co možná znaný poet stránek nebo sloupc. Ne-

veliká kniha jeho jest žní sporého, vydatného zrna,

a upímn ji dopiruujeme jako výbornou etbu
pro nejširší vrstvy obecenstva. Ds.

-^ Knut Hamsun: Povídky. Po románu
Nová zem a po nkolika novellách, které do

eštiny peložil V. Petr, pichází Jan Osten
s pekladem jedenácti povídek zajímavého norského

spisovatele. Vážná severní opravdovost vane z každé

jeho ádky, a to, co na píklad vane v rtách N a

prérii, Zacheus nebo Smrtelná ijzkost,

zanechává v nás trvalý, nevyhladitelný dojem, a

ješt dlouho budeme v duchu vidti krutou práci

dobrodružných dlník na farm tam daleko, kdesi

v údolí ervené eky v Americe. Práv tak, jen

že jiným dojmem, otese námi píšerná povídka

Hlas života, v níž mladá žena, práv ovdovvši,

oddychuje si a poslouchajíc hlasu, kterým ji volá

život se svou okouzlující divokostí, uvádí si do

manželské ložnice mladého muže, kterého potkala

v šeru pozdního veera na ulici, kdežto ve vedlejší

komnat na dlouhém stole ješt leží v rakvi její

starý, šedivý muž. Nevelká kniha peklad Hamsu-
nových je tím zajímavjší, že látky jednotlivých

povídek jsou velmi rozmanitý, autor pak v nich

líí nejuhlavnjší i nejtvrdší lidi a rovnž nejútlejší

i nejdrsnjší city. Doporuujeme. Ds.
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Za obzorem.
(Pokraováni).

y UŽ odcházíte ? Jak

jsem všemi pohrdaná!*
Položila hlavu na po-

hovku a rozplakala se

podráždn. Assistent

okamžik váhal, ale po-

tom vyšel ven. Vždy
se brzy upokojí a svou
pítomností prodlužo-

val by její rozechvni.
Vyšed ven, zamíil do druhého poschodí,

kde byl jeho byt. Byl rozmrzený a starost

ho trápila. Hle, k jakým výstelkm vede

ženský rozmar a neinný život. Plukovní-

kova, dáma z velmi dobré rodiny, pohybující

se ve vybraných kruzích a dozajista peliv
se stežící všeho, co by ji ped svtem sni-

žovalo, dala se strhnout až k takovému oškli-

vému výstupu. Nepirozený zpsob života,

v nmž bohaté vrstvy žijí, nedostatek upím-
nosti a pachtní se za lesklým zevnjškem
zavinuje potom, že se dostavují chvíle, ve

kterých jejich srdce laní po nem zvláštním,

po nem, co by vyplnilo prázdnotu jejich

duší. A te, když vidí, že nemže dosáhnout
všeho, po em zatouží, bude se cítit dvojnásob

nešastná, bude jeho vinit z krutosti a vrhat

zodpovdnost na toho, kdo se jí zdá být pe-
kážkou v dosažení jejích choutek. Ze by její

láska byla opravdu vroucí, veliká a nadšená,

tomu nevil. Z osamlého zpsobu života

vyrostla v ní váše a ta jí lomcuje. Nesmí ji

však dráždit, ponvadž by opravdu mohla se

dopustit neho, co by mohlo zpsobit v sa-

natoriu pohoršení. Assistent Píchá toužil po

vyšinutí se, byl blízek splnní své tužby, že

bude povolán na místo universitního docenta

a takový malý skandál mohl by rozbít všechny

jeho sny.

Musí být rozumný a musí také pomýšlet

na to, aby Jaroslava ve svých probouzejících

se snech nešla daleko. Náhle veškeré styky

s ní spetrhat nemohl, nejen z ohledu na její,

ale také pro své postavení, jež mu za povin-

nost ukládalo být v stalém spojení s pacienty

a vyhovovat jim ve všech páních. Sanatorium

bylo odkázáno na bohaté pacienty, tmi stálo

a padalo, tm zpíjemnit pobyt bylo stálou

snahou majitele, jenž dle toho- také žádal od

svých podízených, aby se vyhnuli všemu, co

by toho kterého pacienta popudilo. Jak tedy

se vyhnout úskalí, k nmuž ho žárlivost dvou

žen hnala?

Chodil chvíli pokojem a potom se rozhodl.

Napíše seste Jaroslavy, že je nemocná velmi

zotavená a že by bylo dobe uvykat ji my-

šlence na brzký návrat. Uvede náhled, že

by mohla sestra a po pípad muž Jaroslavin

ji" navštívit, budouli chtíti, nkolik dní v sa-

natoriu na návštv pobýt a tak nemocnou
potšit. V sanatoriu je nyní hojnost prázdných

pokoj a dva hosté neporuší domácí poádek.

Až Jaroslava spatí svého muže, rozpomene

se, že je vdaná, že díve neb pozdji musí se

k nmu vrátit, a takovou nenápadnou cestou

budou vznikající její vidiny odstranny.

49
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Tento postup zdál se mu nejlepší a usednuv,
psal hned. Navštívil potom Jaroslavu, nezmínil

se jí však ani o plukovníkové ani o svém
listu. Svou návštvu zkrátil, šetrn se omlou-
vaje, že musí dokonit jakousi vdeckou
práci, o níž je vynikajícím lékaem a reda-

ktorem lékaského listu dtkliv žádán.
»Nebudu vás zdržovat,* povídala smutn,

>uznávám, že jste povinnen pamatovat na
své štstí a svou budoucnost, ale aspo chvi-

lenku mi každodenn vnujte. Nebudu od vás
mnoho žádat, spokojím se nkolika slovy.

Byl hluboko dojat jejím ochotným se od-
íkáním, z nhož vanula upímná a obtavá
láska, aby mu nebyla v jeho štstí pekážkou.
Zastydl se tém za svou lež a musil se ve-

lice pemáhati, aby zakrjd své rozpaky. Jen
když aspo bez násilí omezil své styky a

plukovníkova nebude mít píinu k své žár-

livé vášnivosti. Pál si v duchu se stoupající

netrplivostí, aby aspo sestra Jaroslavina

pijela. Bylo pro nho opravdu mukou dívat se

na tichý stesk, na tajené utrpení Jaroslavino,

když, vždy záhy, od ní odcházel. Nezdržovala
ho, spíš sama ho upozorujíc, aby nehýiil

asem. Ale pohled, který k nmu vysílala,

když odcházela, byl trapnjší, než kdyby byla
slovy žalovala na zmnné pomry.
tvrtého dne k veeru pijela Blažena s Rou-

balem. Když sluha assistentovi ohlašoval jejich

píchod, až se lekl. Ale potom chvatn vyšel

jím vstíc a uvedl je do salonku, kde obyejn
hosté bylí pijímáni. Pedstavili se na vzájem.
Doktor K. nebyl toho dne náhodou doma a

assistent zastávaje domácího pána, vybídl pí-
chozí, aby se posadili.

Živá, veselá tvá Blaženina, její svží ru-

mnec, jemná ple, pvabné linie její postavy,
velice ho pekvapily. Byla pravým opakem
své snivé, tžkým dojmm podléhající seste,
u níž každá radost obestena byla smutkem.
Roubal byl mu hned na prvý pohled nepíjemný.
Z jeho mohutné postavy a pánovitého vze-
zeni díval se na domýšlivý sobec, práv
takový, jak ho v narážkách Jaroslava líila.

Jeho pátravé, chladn se dívající oi prozra-
zovaly duši dalekou všem vzntm, jdoucí za
vlastními požitky a za vlastní vlí. Blažena
chvatn doléhala, jak je Jaroslav, a mže-li
ji hned vidti. Upokojil ji, že je seste po-
mrn dobe, že se velice zotavila a že je

nadje na brzké uzdravení.
>Psal jsem pro váí bez jejího vdomí a ne-

rate prozrazovat mj dopis. Mohla by se do-
mnívat, že snad shledávám její stav povážlivým
a to by jí velice ublížilo. Heknte jí, že se

vám po ní zastesklo, že je vám doma smutno
a že chcete nkolik dní v její spolenosti
strávit. Pan Roubal nesmí hned svou paní
vidt. Milostpaní bude tak laskavá a pipraví

vaši paní, že jste také zde. Mnoho dojm na-

jednou by ji vysílilo.*

•Nemám asu dlouho zde prodlít a byl bych
velmi rád, kdybych mohl záhy odejet,« ozval

se Roubal s vysoká.
•Zdraví vaší paní je vám dozajista tolik

milé, že ráíte pinést ob njakého dne. Ne-
budeme vás tu držet v zajeti, není u nás tak

smutno, jak se zdá. Tžce nemocných paci-

ent vbec nepijímáme a v našem parku,

ítárn a hudebním salon, najdete hojnost

rozptýlení. Dnes je sychravo, zítra asi bude
nejinak a tak milostpaní nebude moci ven
vycházet. Rate se tedy zcela svobodn pro-

cházet, kde je vám libo, a jakmile bude milost-

paní pipravena, shledáte se s ní a budete

moci odejet.*

• Musíš poslechnout,* domlouvala Blažena
živ. >Ach, pane doktore, já si pedstavovala
sanatorium jako místo hrzy a pochmrnosti,
ale máte tu vše takové hezké, svtlé, veselé.

Já nemám ráda temný^ch barev, nejsem rada

zádumivá.*
• Jste šastna milostpaní,* ekl assistent,

pate se zájmem na její radostný výraz. •Ta-
kové povahy nejen sebe, ale také ty, kteí

kolem jsou, osvtlují.*

»A není lépe, dívat se na svt vesele?*

>Arci. Je to lepší, radostnjší a také zdra-

vjší. Ale každému není toto dobrodiní ud-
leno. Rate si toho vážit.*

»Bah, také z toho nic nemám, « povídala

rozmarn. »Ziji na samot, trápím se pro

sestru, švakr mne sužuje svou písností a

sestárnu brzy, beze všeho potšení.

. »K tomu je daleko,* zasmál se Píchá. 'T-
ším se, že budu mít píležitost s milostpaní

ješt hovoit. Te snad bychom mohli k paní

seste.*

»Ano, pojme. Co ty budeš dlat, Jene?«

•Pjdu na chvíli do parku. Zde by mne
umuila dlouhá chvíle.*

»Jdi, bude lip, když se projdeš, jsi beztoho
v ošklivém rozmaru. A bu trochu trpli-

vjší.*

Kynula mu vesele na pozdrav a šla s assi-

stentem. Cestou švitoila, vypravovala, kterak

se z jeho dopisu zaradovala, kterak se švakrem
celé pldne se pela, má-li napsat Roubalovi,

aby jel s ní.

• Sestra ho nemá ráda-* sdlovala sdíln,

«ale, mj Bože, co te dlat? Jsou oddáni a

žena musí se muži vždy podrobit. Nebyli-li

snad díve šastni, mohou být pozdji. Byla

jsem také vdaná, necítila jsem k muži lásky,

ale ani mi nenapadlo na to žehrat a trápit se,

že nebyl podle mé chuti.

«

»S vámi by musil každý muž být šastným,*
povídal assistent vele.
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• Myslíte?* ptala se dívajíc se na koketn.
»Domnívám se, že kdybych mla muže, který

by se mi líbil, rozmazlila bych ho. Je to

rozkošné obletovat toho, kdo se k vli nám
zekl svobody.*

Došli práv k pokoji Jaroslavy. Píchá po-

žádal Blaženu, aby okamžik posekala a sám
naped vešel. Jaroslava spativši ho v ne-

zvyklou chvíli picházet, byla pekvapena a

radost jí zazáila v oích.

>Jdu vám zvstovat radostnou novinu,* po-

vídal srden. >l\dosi vám velmi milý pišel

se za vámi podívat. Mže vejít?*

•Je to mj muž?* ptala se úzkostliv.
•Nikoli, nkdo jiný.*

>Sestra Blažena!* zvolala radostn. »Kde
je ? Pro nejde?*

Za okamžik se již líbaly a Jaro^^lava všecka
rozrušena posadila se vedle sestry. Doléhala
na ni otázícami, pro pijela, psal-li assistent

pro ni, co dlá rada a co dlá villa. Blažena
nestaila odpovídat. Assistent hned pi vstou-

pení Blaženy nepozorován vyšel a sestry

v živém hovoru trávily hodinu za hodinou.

Když byl as veee, prosila Jaroslava, aby
sestra jedla s ní v pokoji a slyšíc, že Blažena
míní nkolik dní u ní strávit, mla velikou

radost.

»Je mi poslední dny jaksi smutno a bála

jsem se samoty. Jen když jsi tu. Napíšeme
také radovi, aby sem pijel, a aby si tu od-

poinul, a potom spolen pojedeme dom.
Nebudu tu déle, vím že mi pobyt zde není

nic platný.*

• Roubala bys ráda nevidla?* ptala se Bla-

žena zkoumav. Jaroslava zbledla a upela
oí do prázdna.

»Ne,< ekla pochmurn, »toho lovka ne-

smím více vidt. Sešílela bych, kdybych s ním
musila žít. Konec je mezi námi, na vždy a

na dobro*

Blažena si vzdychla a okamžik uvažovala.

•Pece snad bys mohla se umoudit,* po-

vídala laskav. •On se už také zmnil, po-

íná si rozvážn a je na nm vidt, že ho
roztržka s tebou velice bolí.*

>Ty jsi s ním hovoila?* ptala se Jaroslava

zneklidnna a poodsednuvši od ní, zpytav se

na ni podívala.

• Ale ovšem, navštívil nás ondy,« vymlou-
vala se rozpait. »Nic na tom není divného,

je pece mj švakr a ped svtem musíme
dlat, jakoby se nic nebylo stalo.*

• Hodili jste hanbu na mou šíjí, ekli jste,

že jsem nepíetná, že jen na mne jest

vina, a že Roubal je šlechetný muž. Tak to

bývá, že slabší podlehne vždy silnjšímu a že

moc zvítzí nad právem. Jak smutno je na
svt, jakým bemenem je život.*

Tžký zármutek ulehl na její tvá a všechno
její oživení zmizelo. Blažena byla trpkou vý-

itkou rozrušena. Ovinula ruku svou kolem
sestina pasu, a pitáhla ji laskav k sob.

•Dtino, jakým myšlenkám se hned od-

dáváš,* domlouvala jí lichotiv. >Nenutím t
pece k niemu, ráda bych, abys o tom
vážn pemýšlela, abysi hledla do budouc-
nosti a uvážila, není-li nadje na píznivý
obrat. Nechceš li, dobrá. Nebudeme o tom
dnes hovoit. Jen se zase zasmj. Tolik jsem
se na tebe natšila a pkn bys mi radost

zkazila.*

•Vím, že jsem špatný spoleník,* odpoví-

dala Jaroslava ulehené. «Kéž bych mla tvou

povahu, abych se sama cítila šastnou a jiní

aby byli vedle mne šastni. Jsem už odsou-

zena nésti stín životem a kdo m má rád, musí
mít aspo soucit s mým utrpením. Hovoila
jsi s doktorem Píchou ?*

• Ovšem, majitel sanatoria není dnes doma
a on m uvítal. Jaký to milý muž ! Má velmi

oduševnlou tvá a takové podivné zkoumavé
oi, jakoby se lovku díval na dno duše.

Mám radost, že takový léka na tebe do-

hlíží.*

»0h, to je vzácná povaha,* zahoovala bez-

dky a její oi zahoely. »Každý, kdo ho chce

chápat, musí s ním blíž žít, musí ho pozo-

rovat a potom se obdivuje jeho nevyerpatelné

nžnosti a trplivosti. S takovým mužem jít

životem, ano, to by bylo štstí a radost*

•Nu, nu, snad jsi se do nho nezamilovala?*

žertovala Blažena. Jaroslava sebou trhla a

uleknuté se podívala na sestru.

•Pro to povídáš?* ptala se chvatn. »Co
pak se njak podezele tváím?*
•To práv ne, ale zajímáš se o nho, A to

bývá prvním krokem k lásce. Bu na sebe

opatrná, víš, že by to bylo beznadjné, že jsi

vdaná.*
•Však já vím,* pitakala zachmuen. •Vzpo-

mínám na to každodenn. Ostatn, nechme
toho,* ekla pojednou tém hnviv. »Te je

as k veeí
;
poruím, aby nám dali jíst.*

Pistoupila ke zvonku a naizovala, aby

bylo jídlo podáno v pokoji. Blažena se omlou-

vala, že dojde do svého pokoje se pe-
vléknouti a než personál jídlo pinese, opt
se vrátí. Chvátala však do salonku oznámit

Roubalovi, že pro dnes není nadje na shle-

dání. Když šla chodbou, spatila Roubala

louícího se s jakousi dámou. Líbal jí ruku a

volal práv: Dojista pijdu. Spativ Blaženu,

zamával rukou a vítal ji s veselým úsm-
vem.

• Považ, jaká náhoda,* volal rozjaen.

•Našel jsem tu známou, kterou jsem již

dlouho nevidl. Pani plukovníkova Bláhová je

tu také.*
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»Jaká paní plukovníkova ? Neznám ji.

<

»Pravda, tj' ji nemžeš znát. Když jsem byl

dobrovolníkem, byla mladou paní Starý plu-

kovník se do ní zbláznil a protože ml hodn
penz a dcery z prvého manželství provdal,

zachtlo se mu života. Paní plukovníkova
byla dcerou statkáe, byla veselá, milá paní,

rada byla ve spolenosti dstojník a neroz-

pakovala se podat ruku starému dstojníku,
jenž ml sice hodnou pleš, ale také vojenské
držení tla a byl k dámám velmi galantní.

Paní plukovníkova zpsobila v garnison
pravou revoluci. Byla to kráska, hrozn ráda
byla veselá a donutila svého muže, že po-
ádal zábavu za zábavou. Tanil jsem s ní

nkolikrát a tehdy jsem udlal na ni dojem.
Kdo ví, kdybych byl zstal na vojn, co by
se bylo stalo.*

»To bych ráda vdla, co by se mohlo
stát,» zasmála se Blažena škodolib.

>Ty mne neprávem podceuješ,* durdil se.

>Pro bych nemohl být dnes mužem paní
plukovníkové?*

»Ach tak ! Nu, pála bych ti, abys mohl
uplynulá léta odvolat a chybu napravit. Bo-
hatou dle všeho je a na kráse tolik nesejde.*

»Ona je dosud krasavice,* horoval, nepo-
zoruje jemný výsmch Blaženin. «A jakou
má pam ! Poznala m, akoli tolik let uply-
nulo a já se velice zmnil. Šel jsem do parku
zahnat nudu a najednou vidím proti sob jít

dámu imposantní postavy, zahalenou v dlouhý
kožešinový pláš. Podívala se na m pátrav,
a já pozdraviv, šel jsem dal. A tu náhle se
ona obrátí a ptá se, nejsem-li Roubal. Zajisté,

odpovím a pekvapen jsem se zastavil. Pa-
matuje se, jak jsme spolu tanívali?« Nemohl
jsem hned uhodnout akoliv mi pipadala
známou. Bylo rozkošné, jakou radost jevila

a jak velmi pátelsky se chovala. Chodili jsme
spolu až do té chvíle ped sanatoriem, a-
koliv je venku dosti tma. Je to velmi vzd-
laná, velmi uhlazená dáma a je na ni znát,

že byla zvyklá vítzit nad celým dstojnickým
sborem. Ostatn pesvdíš se sama, pi ve-
ei t pedstavím. Musil jsem jí slíbit, že se
súastním spoleného stolu.*

»Je mi líto, musím si však požitek ten

odepít,* odpovdla rozmrzele. Hnvala se

na v duchu, že pro samé nadšení nevnuje
své žen ani slvka. »Budeme jíst v pokoji
Jaroslavy. Zmínila jsem se jí o tob, bude
však lépe, budeš-li trplivým a sekáš-li na
píhodnjší dobu. Mžeš napsat dom, aby
potebné vci obstarali bez tebe.*

»Jaká pomoc, budu tak muset uinit,* po-
vídal roztržit. »Ty tedy do jídelnj' ne-
pijdeš?*

>Rekla jsem ti již, že nemohu.

«

»Uznávám to, bude tak lépe. ."Me odpust,
musím se pevléknout, zde prý jsou pacienti

z nejlepších kruh.*
»Jen jdi, bylo by pro tebe trapné, abys hrál

njakou podízenou úlohu,* pisvdovala mu
se šibalským úsmvem a obrátivši se. zamíila
ke svému pokoji. Vida, jaký dojem na paní

plukovníkova uinila, jak je nadšen a jak pa-

matuje na slib i svj zevnjšek. Lichotí mu
asi, že si bývalá paní plukovníkova vzpo-
mnla na bývalého jednoroního dobrovolníka,

s nímž asi z pekypujícího rozmaru koketo-
vala, aby se pásla na rozpacích mladíka, ho-

rujícího pro slinou paní. Snad má sestra

opravdu dobe, že s ním nechce znova své
štstí zkoušet. Není na nm znát, že by ml
vážných myšlenek pro est a budoucnost,
honí se za svými tužbami s horlivostí, jaké

své žen nepinášel.
Veee s Jaroslavou byla dosti píjemná,

akoliv tato jako vždy taká dnes cítila se

záhy unavenou a toužila po odpoinku. Pro-

sila Blaženu, abj' se nehnvala, aby jí po-

pála klidu, že ráno vynahradí nedostatek po-

zornosti. Blažena sestru poláskala, zlíbala jí,

když se položila, a dojata její opuštností, od-

cházela. Sotva vešla do svého pokoje, klepal

doktor Píchá. Omlouval se, že tak pozd vy-

rušuje, že se však chce tázat, jaký dojem na
ni nemocná uinila. Blažena byla píchodu
lékaov povdna. Prosila, aby se posadil a

dívajíc se zvdav na jeho intellígentní tvá,
která se jí chválou sestinou stala mnohem
zajímavjší, poala s ním hovoit.

»Naše Slávka je dle mého soudu úplné

zdráva,* povídala moude. »Její nemoc leží

hloub a myslím, že ji nejdovednjší lékai

nevyhojí. Óna se nešastn vdala.*

"•Pozoroval jsem to a práv proto jsem si

pál s milostpaní hovoit. Svdomí mi dlá
výitky, že jsem psal dopis, ve kterém jsem
se zmínil také o panu Roubalovi. Zdá se mi,

že jsem chybil, pozvav ho sem. Ten pán —
milostpaní odpustí, že budu upímným —
se opravdu nehodí za láskyplného manžela.*

»Opravdu? Také vy tak tvrdíte? Znáte ho
blíž?«

»Nikoliv, ale ml jsem píležitost pozorovat

ho u veee. Vj'born se bavil a poínal si

tak, jako by ani paní neml.*
»Bavil se asi s paní plukovníkovou.*
»Což vy ji také znáte?*
>\'j'pravoval mi ped veei o ní s velikým

nadšením a chvátal upravit svou toaletu, aby
bezpochyby nezstal pozadu za svou novou
známou.*

Assistent z tónu Blaženina seznal, že mluví
ironicky a že není Roubalovi naklonna.

»Je-li paní sestra stále zaujata proti panu
Roubalovi, bylo by tedy lip, kdyby se s ním

P
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tentokráte vbec nesetkala. Snad by milostpaní

mohla njakým šetrným zpsobem mu to

sdliti.

»Velmi ráda. Vidíte, co psobí cizí vliv.

Mívala jsem s ním útrpnost, hájila jsem ho
proti seste a proti švakru a upi^ímn jsem si

myslívala, že mu ubližují. Ale zdá se, že

v nm pece cosi vzí, co není v poádku.*

»Nechci být nešetrný a nechci se vtírati do
cizí domácnosti, ale zdá se mí, že ten pán
žije v myšlence, že je celé jeho okolí povinno
obdivovat se mu a snažit se, aby on byl

spokojen. Pro nho není povinností vi
jiným, ponvadž je sám do sebe zamilován.*

Blažena se rozesmála. Ale potom vzpome-
nuvši si, že je to její sestra, která spojením
s Roubalem byla uvržena do zoufalé situace,

zvážnla.
• Lekám se, jak bude dál. Nemohu vit, že

by se v nm pece jednou neozvalo svdomí
a on nezatoužil po návratu k vážnému a

estnému životu.*

».Milostpaní se nauí ješt poznávat lidí,

kteí dovedli slovo svdomí vyškrtnout ze se-

znamu vcí, které by stály za pozornost.

Tím arci nikterak netvrdím, že by pan Roubal
patil mezi n. Hovoím jako odborný léka,
jenž ml píležitost seznat mnoho trpících žen,

které surovost muž vehnala do vážných
duševních chorob.*

>Jsem také žena, pane doktore, a abychom
byli spravedliví, piznejme, že také mnoho
bezohledných žen vehnalo hodné muže k zou-

falství.*

Píchá se na ni pekvapen podíval. Ano,
pravdu má. Nepoužívá vhodné píležitosti,

aby ženu postavila nad zákon a udlala z ní

bytost nepodléhající nutným povinnostem.
Prost a klidn se dívá na život a bez vel-

kého tilosofování hledí vždy svtlá místa po-

stavit nad temná. A v tom je veliká životní

síla, v tom jest záruka, že nepodlehne náva-

lm trampot, které život lidský každému bez

rozdílu pináší ; taková žena postavivší se po
bok muži, jest mu opravdu tím, ím žena být

má, tšitelkou, tichým andlem, jenž stírá pot

s ela a stává se sladkou útchou v hodinách
oddechu.
Nechtlo se mu ukonit hovor a Blažena

rozpovídavši se nenucené, nedávala na jevo,

že je ji hovor s nim nepíjemný. Jakoby vy-
ciovala. že ped assistentem nemusí nic již

tajit, že léka duševních chorob porozumí
všemu nejlépe, upímn mu vyprávla o svém
i sestin život. Za nic se nestydla, nic ne-

chtla jinak vylíit, než jak se sbhlo.

• Bože, už je deset hodin,* všiml si assi-

stent a rychle vstával. »Rate odpustit, že jsem
tak dlouho obtžoval*

•Naopak, dkuji vám, že jste mi pomohl
strávit píjemn veer. Snad se v budoucích
dnech budeme astji vidti.

«

•Tším se pedem. Jest nyní málo práce a
po namáhavém zamstnání v saison laní lo-
vk po píjemné zábav.*

Rozešli se velmi pátelsky, jako dva dobí
staí známí, a Blažena chystajíc se na lože,

stále ješt v duchu rozmlouvala s lékaem.
Opravdu, zajímavý muž, šlechetná povaha.

Už jeho pohled oznauje jeho šlechetnost.

Jaroslava se nemýlila, když ho tolik chválila.

Ubohá! Skoda, že ho nepoznala, dokud ne-

byla vázána neúprosným zákonem o neroz-

luitelnosti manželství. Mohla vedle nho vy-

kvést, štstí zažít, radostn se dívat na život.

A co ona, Blažena? Najednou si vzpomnla
sama na sebe, na svou budoucnost. Blíží se

doba, ve které nebude poutána, ve které bude
moci zase sáhnout po vlastním štstí, kdy
bude stát ped rozhodnutím, má-li zstat dále

vdovou, i se znovu vdát. Ach, vdovský život

v mládí je hoké koení, piznávala se upímn
;

je sytá samoty a touží po žití ve dvou. Kde
najde toho spoleníka ? Kde asi chodí a na
v té chvíli myslí? Kéž by to byl hodný muž,

kéž by to byla dobrá povaha. Takový kdyby
byl, jako Píchá, jak bezstarostn by mu ruku

podala, jak nadšen by za ním šla. Netušila

v té chvíli, že se jím stane ten, kdo v ní my-
šlenky na nový satek oživil, koho jako vzor

dávala svým pedstavám o svém budoucím
muži. (Dokonení.)
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KAREL KLOSTERMANN:

Mlhy na Blatech.
Román.

(Pokraováni.)

šecka est, vy jste

moudrý lovk, kmo-
te, a víte, co dláte,

ale já si pomoci ne-

mohu, já mám strach

z toho výrostka . .

a — když pomyslím,
že za téhle erné noci

pijjde s mým ubo-
hým díttem, zrovna
srdce mi to rve

z tla. Prosím vás . . . eknte mi . . . ruíte
mi za to, že mu neublíží? . . .<-

Dala se znovu do usedavého pláe. Potužáka
trplivost pecházela.

»Tohle jsou marné hlouposti, kmotra !•> vy-
razil ze sebe. »Jak se vám chce mluvit takové
nesrovnalé vci! Tuhle se bojíte, ale posílat

takového nezkušeného kluka na koský trh

do Netolic, vydávat ho do rukou všelijakých
prohnaných a darebáckých koských handlí,
svovat mu peníze a nákup ko, jimž sta-

rého kozla rozumí, toho se nelekáte?*
Vždy jsem se toho taky bála, moc bála,

mj zlatý kmote, ale co jsem mla dlat,
když si to vzal do hlavy, když jinak nechtl

!

Je to soužení! . . Ta holka, ta Anka, mi taky
odešla do Vídn a tak nutn bych ji doma po-
tebovala.'

Potužáková, ráda jsouc, že zmínkou o Ance
hovor se dostal na jiné koleje, ptala se Krušné,
psala-li Anka, a jak se jí vede ve Vídni.

I spustila Krušná dlouhé povídání o výborné
služb, již si Anka našla. Je prý za hospodyni
u staršího pána, tuze bohatého vdovce, který
má jedinou dceru, ale provdanou už. A ten

pán prý si Anku velice oblíbil.

^»Jak tuhle psala, « pravila Krušná, »napo-
vdl ji, že by si ji vzal a teba dm by
jí pipsat dal. Nu, pro ne? — Anka je hezká,
vait umí, šetrná je taky. Tak, víme, ono by
to bylo, jen kdyby lovk vdl. Ale lovk
musí takové pány znát — slibujou a slibujou,
a na konec — sliby chyby. Tak jsem jí psala,

aby to hledla ák skoncov^at, a, kdyby z toho
nic nebylo, aby se mi radji zase vrátila dom.
Jen budeli holka chtít. Ono se jí ve Vídni
moc libí, a tu si myslím, že, kdyby to tam
na onom míst selhalo, ona po nem jiném
se ohlídne.«

A rozpovídala se, široce a rozvlán, s ped-
mtu na pedmt sbíhajíc ; i o druhých synech
svých mluviti se jala, chvílemi pak rázem
zase na Frantíka vzpomínala.

>Ten chlapec nejde, panenko ty má nebeská,
chra ho a ostíhej ! .\ to je doba, co ten váš
híbek odešel! Už bych ekla, že by mohl
být zpátky ze Selc. Jen jest-li se^tomu chlapci

nic nepihodilo, nedej Pánbh! . . . on, chudinka
ubohý, tak sam s tímhle Vojtou . . .«

"Jen a mu Pánbh dá, aby byl sám s Voj-

tou, « napomenul ji Potužák, »a dobe bude
a nic se mu nestane Chtla^ byste snad, aby
sedl nkde v hospod se Šamuníky a hrál

s nimi v karty V i. aby se setkal na bh su
kterých cestách s jarmarení sbí ?<

Nehnvejte se, kmote, ale ten strach, co
mám, ten ukrutný strach! . . .<

V tom vešel Vojta. Všecky zraky se na nho
obrátily.

Kde máš chlapce?* zvolala Krušná.
Vojta se na ni ani nepodíval, pímo k se-

dlákovi pistoupil a k tomuto promluvil.

»V -Selcích jsem nebyl, sedlák,* pravil,

>protože do Selc nešel. Našel jsem stopu
na cest z Hlavatce. Sbhl se silnice pímo
do Blat a po Blatech nkde chodí a bloudí;

dom do Pašic asi sotva se dostal. Na Blatech

leží mlha jako pytel. Pjdu tam za ním a

najdu ho, leda že by se byl utopil v potoce,

ale na to si musím vzít smolnici. lucerna ne-

staí. A potom, bylo bj' dobe, kdybj' Václav
šel se mnou. Sel jsem kousek po stop a
seznal jsem, že chodí na slepo . . .«

»A Ježíši ukižovaný!* zalkala Krušná, »a

co ho to napadlo, dát se na Blata ?«

Nu, nerozum ho napadl,* odpovdl Potu-

žák. »\'ydej se za ním bez prtahu, Vojto, a

ty jdi s ním, Václave.*
Václav, jenž dlel rovnž ve svtnici, vstal

beze slova.

Pokej tu,< pravil Vojta, »jen co si dojdu
pro smolnici.*

Odkud vezmeš smolnici ?« ptal se Potužák

;

pokud vím, nemáme jich v dom.*
Vojta jako by se zarazil, mrak peletl pes

jeho elo.

jfAle já mám,« zabruel a vyšel ze dveí.
V lét jich míval pamatují se,* vece klidn

Václav, hotuje se obout vysoké boty, jež ped
chvílí namazal lojem,

Rád bych vdl, na mu byly smolnice,*

pravil polou k sob Putužák.

Nevím,* odpovdl Václav; »snad híbkové
vbec jich mívají.*

Híbkové? nevdl bych, ale ovšem rybniní
pytláci . . .«
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»To( že jich mívají híbkové,* ujala se slova

hospodyn; »což se nepamatuješ, jak pedlonim
se Fetrouškm zabhlo híb, když byla ta

velká mlha? — Híbkové kde kteí je potom
hledali na Blatech a smolnicemi^si svítili. Také
je našli asi v pijlnoci. Pamatuju se taky, byla

jsem ješt svobodná, hledali u nás ve Zbudov
dva vepíky a taky si na to rozžali smolnice

;

ale ty bhouny tenkráte nenašli, ty patrn nkdo
ukradl*

Potužák se zamyslil, dvakrát tikrát hlavou

potásl, než, vc se zamluvila.

Ubhlo tém tvrt hodiny, než Vojta se

vrátil
;

pootevel dvée, zavolal na Václava,

ten za ním vybhl, kroky zašouraly na zápraží

a ti tam byli oba mladíci.

»Ježíší! Maria panno!* zahoekovala Krušná.

Pak bylo ticho, nikdo nepromluvil. Hospodyn
se jala poklízet u kamen.

»Tenhle nápad! tenhle nápad, pro Božírány,«

zapoala po chvíli zase Krušná; >nešastný
chlapec I Samojediný se dát Blaty! Ani

vit tomu lovk nemže ! Vždy tam je

hrzno, te, v zim, v noci, ve mlze! Jakt-
živa jsem tam v takovýhle as nebyla ! A což,

kdyby ho nenašli? . . kdj-by byl spadl do

vody? ... po nm by bylo, mj ty umuený
Ježíši ! . . .«

A po chvíli pláe zase

:

»Tak si zase myslím, že nemže být pravda,

že by se byl dal na Blata. Ten híbek se

musel mýlit. Kdo ví, co vidl za stopu ! Jak

pak mže lovk v noci rozeznat njakou
stopu ? Pece by ten chlapec neml tak zpo-

zdilý nápad, aby se dal na Blata . . . Híbek
ml jít do Selc, jak jste mu pikázal. Tam
on bude a, mj Bože ! — do jaké spolenosti

teba zapadl . . .«

»Nechte tch eí. kmotra, « perušil ji pís-

ným hlasem Potužák; »ekl-li Vojta, že vidl

jeho stopu, mžete být jista, že se nemýlil.

A, šel-li váš Frantík do Selc a dostal-li se

do jaké spolenosti, do horší nezapadl než

v Netolicích. kde pil litkup se Šamuníky

!

Marn o tom mluvit! Te vám nezbývá než

pokat, až chlapci se vrátí z hledání. Netajím

se vám, že vc je na pováženou. Je sice

možná, že se dostal ke hrázi Volešku, ale

byla by to náhoda tuze šastná. Bloudí-li tam.

Vojta ho najde, za to vám ruim, ale krom
Vojty na celém svt není lovka, který by

toho dokázal.*

Dobrá hodina ubhla. Vyslaný do Pištína

pasáek se vrátil a pinesl zvst, že nikdo

tam Frantíka nevidl ; u dolejších Dvoák
v hospod pak mu kdosi ekl, že vidl jednoho

ze Šamuník, an odvádl stranou k Prachaticm
kon, jehož Frantík ped polednem bj-l koupil.

O Frantíkovi samém nevdl nieho.

»To mu ho ukradli!* zaúpla Krušná; »ale

a už je jak chce, všecko oželím, jen vrátí-li

se mi ten hoch . . .«

A znovu náky a bdování . . .

Jedenáctá odbila na starých nástnných ho-

dinách. Potužák vyšel na zápraží a naslouchal.

Po chvíli se vrátil, ale nezdržel se, samému
mu nedalo pokoje. Nadl kazajku, nasadil be-

ranici a vyšel znovu ven ; bylo ho slyšet až

do svtnice, an v tžkých svých botách se

šoural po zápraží smrem k vratm.
Asi po pl hodin se vrátil.

>Nevidl jsem nic, < pravil temným hlasem.

>Byl jsem až za vsí, na polích, odkud je roz-

hled na Blata, neuvidím -li zá smolnice. Ale

nieho nic jsem nespatil, taková strašná tma
jako ve sklepení dvacet sáh pod zemí. Hustá
mlha leží na Blatech, z Blat se valí k nám
nahoru, i nad rybníkem visí. Jindy prokmi-

távají svtla až od Zbudova, ba, ze Lhoty a

z dáli ješt vtší, ale dnes mlha všecko po-

hlcuje, jediného paprsku nepropouští. Kdybych
se byl tikrát do kola otoil, na mou vru, už
bych byl cestu zpátky nenašel a teba do

rybníka bych se byl dostal. Ti sta krok
ode vsi svtla v oknech není vidt . . .<

>Tak mám zrovna už strach, aby ti naši

chlapci taky nebyli zabloudili,* pravila Potu-

žáková.
• Jen aby ho našli, pomoc Pánbh !* lkala

Krušná.
Ubhlo deset dlouhých minut. Pojednou za-

šouraly kroky na zápraží, hlasy mluvících

zavznly. Kde kdo ve svtnici na nohy skoil,

všickni ke dveím se hnali, selka dvée ote-

vela ...
Václav se objevil první. Lampy zá padla

na jeho pkný usmívající se obliej.

»Zapla Pánbh — už ho vdem!* zvolal.

Vojta stril Frantíka do dveí; tento, slova

nemluv, na smrt bledý, mokrý, blátem po-

tísnný, zavrávoral, bez vlády dopadnul na

lavici u kamen.
>Och, moje zlaté dit!* zaplesala Krušná

»jen když t zase mám, mé dít . . .*

Do pláe se dala, objímat se ho jala.

Vojta stanul na prahu, brvy maje stažené,

elo svraštlé, jako by svit lampy jej osloval.

»Dobrou noc* zabruel, pohledem nezavadiv

ani o Frantíka ani o Krušnou; držel kliku

v ruce, dvée táhl k sob, maje patrn v úmyslu,

zavíti je a odejíti.

»Vejdi pece,« velel Potužák, »a povídej!

Kdes ho našel a jak?*

.Nu, našli jsme ho, vždyjsem vdl, že sedal

na Blata, tak jsme ho tady nemohli minout.

leda že by byl spadl do potoka. Však a on

vám poví, ml na mále. Ješt že smolnice

nám vydržely; zrovna když jsme picházeli

ke vsi, ohei nám došel.*
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>A mé zlaté dít, mé dít!* breela Krušná,

neohlížejíc se po druhých ; »dyf se celý teseš
zimou ! Svlec si kabát, svlec ! Zuj si boty,

stáhni kalhoty, pevlec se do suchého prádla

!

Tuhle Vašek ti pjí, eho budeš potebovat.
Vi, Vašku, že mu vypomžeš? — dy vidíš,

že chudáek je celý prokehlý . . . Dom ne-

mžeš, mé dit, tady se musíš osušit a ohát.
Kmotr t tady nechá do rána, abys tu pespal,

a potom se vrátíš.*

>Ovšem, to se rozumí! . . . Bž, Václave,

pines mu to všechno a pomoz mu drobet.

Vyzuješ mu boty . . . Nebo radš, Vojto, poj
sem, vyzuj ho, a ty bž honem, Václave . . .«

Selka div neodstrila mocí fukající Krušnou
a už se jala svlékat ho z kabátu, volajíc

dveku, velíc jí, aby pinesla slámu, pro-

stradla, peiny, podušky, a pipravila lžko
v teplé svtnici.

Všecko bželo, pomáhalo, ruce pikládalo,

toliko Krušná jen poade svou vedla a sama
k niemu se nemajíc, jen ostatním v cest
stála, a Vojta sebou taky nehýbal, tak že sed-

lák mu musel opakovat svj rozkaz, aby
Frantíkovi pomohl z bot

;
pak teprve piskoil

a k dílu se ml. Tu teprve Krušná si ho po-

všimla a to málo laskav.
»A!e, chlape, pro ho tak rveš? Nahni se

víc ! ohni kolena! . . .*

Tu Potužák, jenž dotud se byl se namáhal,
aby nepozbyl trplivosti, neodolal více hnvu.
Ruka jeho se položila tžce na rameno Krušné
a hlasem písným k ní promluvil.

»Vy nemáte jiného slova pro lovka, který

vám zachránil syna ped jistou záhubou?
Rcete: máte vy špetku rozumu a srdce? Za-
stydt byste se mla! . . .*

Krušná vyvalila oi, jako by nechápala.

Buch ! bác I padla na zem bota za botou ; Vojta

se vzpímil hrd, obrátil se rychle a kráel ke
dveím ; Krušná, beze slova, jakoby až nyní

si byla pipamatovala, eho bylo teba uinit,

sáhla do kapsy, vyala nco drobných penz
a bžíc za odcházejícím a podávajíc mu je,

zablábolila:

"Nu, dkuju ti, dkuju, chlape! ... tu

máš . . . vezmi ... na sklenici piva . . .<

Zelenavý blesk vyšlehl z oí Vojtových.
>Dejte mi pokoj!* zaskuhral, »a ponechte

si svých penz, já vám o n nestojím!*

Byl skokem ze dveí, jež prudce za sebou
zavel. Krušná stála chvíli jako omráená.
Chtla promluviti, e v hrdle uvázla.

»Vy jste hloupá, mámo!« ozval se v tom
Frantík na lavici, stahuje se sebe vestu: »lo-
vk aby se zrovna stydl za vás!*

Krušná se vzpamatovala, e zase našla.

»Nu, dy už zase mluvíš,* pravila, »Pánbh
bu pochválen! Jen svle košili, nesty se . . .

tu máš jinou, kmotra ti ji ohála . . .«

A jedním dechem k Potužákovi, jako by nic

se nebylo stalo

:

»To je kus hrubiána hrubiánského, ten váš
híbek, kmote! — Kdo tohle jakživ slyšel?

Takhle se na lovka osopít! A ten pohled!
ty oi jeho ! Toho bych se bála ! za žádnou
cenu bych ho nechtla mít v dom . . . Pomoz
Pánbh, zrovna na nic je mi z tch jeho oí!
Uvidíte, že to odstu — on m uhranul...*

Potužák, tesa se hnvem, se odvrátil a vy-
šel ze sednice.

•Pánbh vám odpust, kmotra,* pravila Potu-

žáková, »ale vy vru nevíte, co mluvíte a co
dláte. Kdo pak vám ekl, abyste tomu chlapci

dávala peníze? — Já bych se taky urazila,

kdyby mi nkdo nabízel peníze za skutek,

jaký on vykonal. ekne se: Zapla Pánbh
— a je dobe. A že by vás uhranul, toho se

nemusíte bát ; neuhranul ješt nikoho u nás . . .
>Ale mn je na nic, kmotra, tuze na nic!

Z eho by to bylo?*

»Pro Boha vás prosím, mámo, mlte!* ozval

se zase F^rantík, jenž sedl na lavici, nemaje
na sob než košili, kterou Václav mu byl pi-
nesl. >Už jsem vám ekl, že hrozn hloup
žvaníte. Ustláno je, pojte mi radji pomoci,
abych mohl ulchnout.«

»Arci, arci, moje dít, musím ti pomoci. . .

Sotva na nohou stojí, chudinka ! . . . Nu, nic

si z toho nedlej! . . . Zaheješ se a do rána
bude dobe. Já abych te šla dom. Zapla
vám Pánbh za vše, co jste mi uinili do-

brého, kmotra, a už vás budu prosit, opa-

trujte mi toho chlapce do rána, až si pro nho
pijdu.*

»Nestarejte se, kmotra. Lípové thé mu uva-
ím ješt, aby se hodn zahál, a, kdyby mu
v noci nco bylo, však tu spíme s ním ve
svtnici.*

»Snad by tuhle Vašek m mohl doprovodit
dom do Pašic,* Krušná se obrátila na to-

hoto; »s lucernou v ruce pece trefi a já se

samotná tolik bojím.*

Vašek pisvdil dobrácky, ale matka od-

povdla za nho.
»Vaška už nepustím dnes. Udel se dost

pi tom hledání a nohy má promoklé; ale d-
veka pjde s vámi. Divím se ostatn, že jste

si neobjednala nkoho ze svých, aby seir za
vámi pišel."

»Nemám nikoho, kmotra, jsem jako kl
v plot. ele má svou práci a z dtí je doma
jediná Rozára, a u té je dnes ženich, víte,

ten mládek z Hluboké. Ta by nešla, to si

snadno pomyslíte. Tak už se, prosím vás, ne-

hnvejte ! Já té holce dám od cesty.*

Velkou radost z této nastávající pouti noní
tmou a hrzou dveka asi nemla, ale pes
to šla bez reptáni. U Potužák ele byla

zvyklá na poslušnost.
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Nerozlouivši se s hospodáem, který šel

v ústraní, aby se zbyteným eem vylinul,

Krušná posléze odešla asi o pl jedné s pl-
noci. O koni, jejž Frantík ml koupit a kterého

neml, nemoudrá tato žena ani slovem se ne-

zmínila.

Vyšed ze svtnice, Potužák zastihl ješt
Vojtu.

»Jdi si te lehnout, chlape,< oslovil ho,

»a provázej t vdomí, že's zachránil lovka,
svého bližního, od jisté smrti. Já ti toho ne-

zapomenu a Pánbh ti to pipote k zásluze.

Ta ženská ti za tvj skutek divn podko-
vala, ale toho ty nedbej, jako já dbát nebudu.
lovk je pedevším kesan. Dobrou noc,

Vojto !«

>Dobrou noc, sedlák !« zašeptal híbek a tihl

ke své maštali lehkými kroky, jedva slyšet

ho bylo. Bral celou tu vc jako samozejmou :

jeho sedlák mu naídil, aby Frantíka šel hledat,

a on šel; nezdálo se mu z poátku, že by
tím byl vykonal cosi zvláštního, ale v kte-

rémsi koutku jeho nitra ozvalo se nco jako

sladká, rajská hudba a na skráních pocítil

cosi jako vlahý dech, jenž ho milým teplem

ovíval. Tak sladký byl tento klam, že man
ruku vztáhl do vzduchu : pipadalo mu, že

podle nho se vznáší Apolena a že mu dýchá
na elo. . .

Onoho veera vbec Apolenu více nespa-

til. Po písném pokárání, jež se jí od otce

dostalo, dívka se skryla ve své komrce a ne-

objevila se více. Hokost na ni lehla; lomco-

valo jejím nitrem pomýšlení, že, nedávno
tomu, otec již pipovdl její ruku Jakubovi

Krušných; ten ovšem odešel do daleké ciziny

a nebylo lze za to míti, že by se kdy vrátil;

také dobe vdla, že námluvy Krušné v pí-

in Frantíka jsou mluveny do vtru a že

s této strany jí nehrozí nebezpeenství satku
z donucení. Než, jako dnes pišla Krušná a

svého syna dohazovala za ženicha, tak s kaž-

dým dnem mže pijíti jiný, a ona žádného,

na celém svt žádného nechce a žádného si

nevezme, ne-lí Vojtu. Všecken vzdor, jehož

byla schopna, pivolávala si na pomoc. V té

píin, a mkká a povolná jinak, nasadila

si tvrdou hlavinku, která i na ní pešla
z dlouhé ady po vky hntených pedk.
Mohou zabránit, aby kdy se stala ženou Voj-

tovou ; o tom sporu nebylo, a ona také žád-

ným klamným snm a illusím s"e neoddávala,

sama vdouc, že není možná, aby selská

dcerka pojala za muže eledína, a áky ne-

bylo, že by Vojta kdy se stal ním jiným

než eledínem ; ale lásku svou si vyrvat ne-

nechá, teba se k ní ped svtem ani piznat

nemohla, a k satku s jiným nikdo ji pi-

nutit nestaí. Tento její vzdor se obracel

proti všem, známým i neznámým, od nichž

pímo nebo nepímo, jí hrozil bolestný zápas

o její lásku, v prvé ade proti Krušné a celé

její rodin, odkudž, vedle jejího domnní, vy-

cházel zaátek k dlouhému a úpornému boji,

jenž jí nastával. Na ten as Frantík se jí zdál

souhrnem všeho jí protivného a nepátelského.

Slyšíc, že mu záhuba hrozí na Blatech, ne-

mla s ním soustrasti; naopak, osud jeho byl

jí lhostejným.

Zhyne-li, jakáž pomoc! co její do nho!...
Když pak otec na jeho zachránni vypravil

Vojtu a Vašek se k tomuto pidružil, provázela

v mysli jich noní pou nikoli páním zdaru,

nýbrž obavami, že by tmto milým jejím se mohlo
pihoditi nco hrozného, píšerného. Což ne-

naslýchala se hrozných vcí, které na pustých

Blatech se udaly? ... Co jen bába všechno po-

vídala! . . .

Nechápala, pro otec oba hochy vyštval do

píšerné tmy noních zimních blatských mlh ..

K vli takovému niemovi, jehož mla ve

svrchovaném opovrženi, vydávat v šanc dva

drahé životy!. . . Rvala se s hroznými ped-
stavami, jež podráždná, pobouená její obrazo-

tvornost v duši jí vyvolávala. Plakala, ruce

spínala. Kéž by aspo matka pišla do její

komrky, útchy jí podala. Ale matka nepišla

a ze svtnice dorážel k ní brekavý hlas ne-

návidné, chvástavé, i v projevech úzkosti

o syna protivné baby, která snad do bílého

rána tu zstane a všecek klid z domu vy-

žene ...

V komrce nebylo zatopeno a po njakém
ase zaalo jí býti zima; nicmén se jí ne-

vidlo ulehnouti, a pocit chladna pivádl jí

nové dsivé pedstavy. Jak asi je tm dvma,
tam na Blatech, v siré mlze? . . . Penášela

na n své pocity; zdálo se jí, že hrozn
mrznou; chlad, únava, hrzná tma, osidla

vod a bahen, neznámé, neisté síly, vše na

n doráželo. Podobalo se ji, že hrozn dlouho

už tam hledají. Najdou — nenajdou, na tom

jí nezáleželo; jen kdyby se vrátili! . . .

Chvílemi na ni chodila myšlenka, obléci se

teple, sebrat lucernu a vydati se za nimi;

snad by je zachránila . . . Pak zase naslou-

chala upiat, neuslyší-li hovoru, krok vrace-

jících se. Než, toliko pronikav brekavý hlas

Krušné zazníval na její sluch . . .

Posléze nevydržela zimou ; shodila svrchní

sukn, ulehla do postele a pikryla se pei-

nou. Zahála se ponkud, ale zase jí pipa-

dalo híchem býti, že v teple si hoví, mezi

tím co Vojta a Vašek zápasí s krutým chladem,

i vylezla znovu z postele . . .

V tom zacvakly dvée vedoucí ze zápraží

do pedsín. Pádné kroky zavznly, šourání

tžkých bot . . . dvée do svtnice taktéž se

otevely . . . smsice hlas . . .
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Dívka pootevela zlehounka dvée. Spatila
Vojtu, Václava, t;iké tetího, na smrt bledého,

shrouceného, tak že se musel opírat o Vojtu,

ale toho její pohled jedva se dotknul . . . Ale

ti tu byli oba, nic se jim nestalo. Zaplesala

v duši, div nezajásala . . .

Zavela dvée, po chvíli je zase otevela,

naslouchala, neuslyší-li, co se mluví ve svt-
nici; než, toliko vava hlas k ni doznívala,

slova nevyrozumla. Za malou chvíli vyšel

Vojta ; jedva odolala pokušení, vyraziti ze své

komrkj', vrhnouti se mu na šiji, zlíbati ho,

takovou radost pocítila z jeho šastného ná-

vratu, ale povdt mu pece také chtla, jakých
strach zkusila a prosit ho, aby podruhé za

takových strašných zimních nocí se více ne-

vydával na Blaia . . .

To jí tak hlavou proletlo. Divná vc !

Jindy, když v nejhorší nepohod, za bou-
ných nocí se vydával do Blat líit oka, chytat

ryby, vybírat ulovenou koiist a donášet ji do
Selc Železnému, ani na mysl jí nepicházelo
báti se o nho. To bývalo v dob, když za

to mla, že Vojta iní pípravy, aby se pro-

slavil, stal se ímsi velkj^m, oslujícím, po-

vznesenj'm nad všecken kruh jejího svta.
Práv toto jeho konání, jež se jí podobalo
pohádkovitým, bohatýrským, pivábilo ji k nmu
neodolatelným kouzlem. Z obdivu vyklíila

pak láska . . .

Kdyby nebyla panovala na pedsíni naprostá
irá tma, Vojta by byl vidl její záící oi
v úzké skulin pootevených dveí. Byla pe-
svdena, že zrak jeho na tchto dveích tkví;

aspo ruku chtla vztáhnouti, aby se dotkla

jeho ramene, až pjde mimo, ale v tom už
dvée ze svtnice se otevely, svtlo zapla-

vilo temnou pedsí a otec vyšel ze svtnice

;

slyšela pak krátký rozhovor s Vojtou, i uznání
a pochvalu, již mu vzdal za jeho in. Tu
pocit nesmírného uspokojení a povznášející

hrdosti zaujal všecku její duši.

>Dobrou noc, Vojto! . . .«

»Dobrou noc, sedlák! . . .«

Slova narazila na její sluch ; dvoje klika

cvakla, dvoje dvée zapadly. Tma tmoucí vkol,
ale v duši dívinin vzplanulo nové jasné
svtlo. Duen doznívala k ni vava hlas ze

svtnice, breivý hlas Krušné vynikal v této

vav, ale jí se nezdál více odporným. Svlekla,

pomodlila se, ulehla . . .

V. »Bylo pece dobe, že se za ním vydal, a

Bh sám dal, že ho našel a zachránil, « zaše-

ptaly její chvjící se rty.

»Bába ve Zbudov se modlí za ty, jež

v srdci nosím « — taf byla poslední myšlenka,
která se jí namanula, než sen ji pojal v náru
svou. Když Krušná odcházela, už ji neslyšela.

XIX.

Ti roky pevalily se pes svobodná Zbu-
dovská Blata, mnohou zmnu pinesly.

Už se napásla na širých rovinách velká

stáda ko, vep, ovího bravu a hus, už
bylo rozdlené odvké ddictví otc, potom-
km Kubatou uchránné, a každý soused
hospodail na svém podíle, jak uml a mohl
— a jak Bh dal.

Hospodaili všichni, ten lépe, onen h, ale

všichni nahlíželi, že rozdlení bylo na ase a
že bylo nutno, uiniti konec spolenému pasení.

Toliko ten, v jehož hlav uzrála myšlenka
dlení Blat, Krušnej z Pašic, nedokal se v rod-

ném kraji jejího provedení. Žil sice a uchytil

se i se synem kdesi na dalekém západ Spo-
jených stát a také ob as dopisoval svému
starému píteli Potužákovi, ale z jeho dopis
vj'znívala velká touha po staré vlasti, po milém
blatském kraji, v nmž všecka jeho bytost

koenila, ba, v jednom ze svých list napo-
vdl cosi, že by se teba vrátil, jen kdyby
bylo lze oekávati, že ti, kdož mu nejbližší,

aspo ponkud se napravili a trochu dobré
vle jevili.

Pi etb tchto ádek oi Potužákovy na-

plnily se slzami, tak líto mu bylo starého

druha, starého stromu vyrostlého sním v jed-

nom sad a daleko do cizí pdy pesazeného.
Nicmén, nechtje ho klamati ani vzbuzovati
v nm nadje, jichž splnní bylo naprosto ne-

možné, dopsal mu vedle svého pesvdení,
že lépe uiní, zstane-li u svého sj'na Jakuba,
který dojista se vpraví do nových pomr;
od pozstalé v echách rodiny že beztak
hrozící záhubu neodvráti ; byla by z toho
dlouhá kronika, kdyby mu vypsal vše, co se

dlo a dje, a marn by mu pitížíl a novým
zármutkem by ho naplnil, proež radji o všem
pomlí.

Nepsal mu, že Josef v Praze zpronevil
peníze advokátovi, jenž pijal ho za písae do své

kanceláe, že byl odsouzen na nkolik msíc
do žaláe, pes to že matka obtovala po-

slední peníze, jež sehnat mohla, aby škodu
napravila ; nepsal mu, že Ferda, jenž poád
ješt nebyl konduktérem, nedostávaje více

z domova penz na pilepšenou, jednoho dne
pijel z Vídn a žádal, aby mu bez pr-
tahu byl podíl jeho vyplacen, a když matka
mu vyhovti nemohla, nemilosrdn ji ztýral a

ke všemu ješt podal žalobu u okresního soudu
na Hluboké ; nepsal mu, že Matouš, navrátiv

se z vojny, neinn a zaháliv doma se po-

valoval a pi každé píležitosti pod obraz Boží

se opíjel a v opilosti mlátil 1'rantíka, a za-

sloužil ili nic, a nejen Frantíka ale i matku,

vyítaje jí, že mu dosud nezaopatila místa

v knížecích službách, a od jeho dtství mu

rs
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slibovala, že neomyln tak uini ; nepsal mu
o spádech Frantíkových, který po znamenitém

obchod se Šamuniky, jejž bezmála by byj

životem zaplatil, ješt více podobných kousk
provedl, v sedmnáctém roce vku svého se

stal šastným otcem a takové sláv donjuanské

se tšil, že žádná poádná dveka ani za

nejvyšší mzdu nechtla sloužit na Krušných
statku : nepsal mu, že kteréhos dne Anka se

vrátila postrkem do Paši, chorá, zbdovaná,
nesouc na sob znamení nejvtší mravní kles-

losti, pinášejíc rodin dsnou ostudu ; nepsal

mu, že Rozára dala život dcku, opuštna
byvši svým dlouholetým milovníkem, mládkem
Petrem Radonickým, jenž znamenaje, že s ní

nelze nadíti bohatého vna, jinam se obrátil

a nkde na Tebosku, kam ho na jeho žádost

peložili, na baštýe nedávno byl povýšen.

Na psát ubohému píteli všecky tyto hríjzy,

kdy odinit jich více nebylo lze. Na se mu
rozepisovat, jak na jeho bývalém statku žena

a dti hospodaily a jak posléze, nkolik m-
síc tomu, dohospodaily ;

jak po dlouhou
dobu Krušná zas a zas k nmu docházela a

mocí mermo penz od nho si vypjovala,
z poátku tisíce, pozdji sta, na konec desítky

a ptky, a jak on, pedvídaje neodvratný

konec, pes usilovné prosby a zaklínáni její a

pes soucit, kterému na vzdor všemu ubrániti

se nemohl, nevyhovl jejímu naléhání.

•Nemohu a nechci vám pjit peníze, kmotra*,

opakoval jí, >protože vzhledem k dtem sv
domí mi brání. Vy byste dluh splatit nemohla,

a jak že bych se hojil? ...»

»Vždyf mám statek<, naléhala Krušná,

»vždy tolik ceny má, že nieho neztratíte< . .

>Možná, ale musel bych vás hnát na buben,

abych se shledal se svým, a toho neuiním.
Radji bych tch penz oželil, ale, jak vám
povídám, jsou tu dti.*

Vitelé tchto ohled nemli a tak se stalo,

že statek Krušných byl toho jara v exekuní
dražb prodán. Cizí lovk se stal sousedem
v Pašicích a rodina dosavadních Krušných
se rozprášila do všech úhl svta.

byl, které po nem

pinesl zmnu, jejíž

Na to povídat tomu, jenž druhdy býval

Krušným v Pašicích a který nyní v novém
svt, kam, ubožák stárnoucí, byl peéazen,
toho jména více nenosil, ba, pouze bolestný-

mi vzpomínkami zmítán
zbyly?! . .

Ale i u Potužák as
píiny nikdo nezvdl, a mnoho a všelicos

se o ní mluvilo. Po Novém roce Vojta opustil

službu u svého dosavadního sedláka, odešel

z Plástovic a vstoupil za eledína u kteréhos

zámožného hospodáe nedaleko Vodan, v d-
din, asi ti hodiny cesty od Blat vzdálené.

Odešel po dobrém, vybaven byv od Potužáka

nic jinak, než jako by vlastní jeho syn byl.

Kde kdo se tomu náramn divil, nebo Potu-

žák vychvaloval hocha nade všecky a kaž-

dému co jen dobrého o nm vypravoval;

když Vojta odcházel, hospodá slzel, paní-

máma usedav plakala a Václav se jevil pímo
zdrceným

;
jediná Apolena chovala se dosti

lhostejn, a nikdo íci nemohl, že by byla

dávala na jevo nepíze nebo odpor proti od-

cházejícímu ; hoch pak sám stavl na odiv

jakousi hrdou oddanost ve svj osud, s nikým
mimo statek se nerozlouil a vi nikomu ani

slovem se nezmínil o dvodech svého od-

chodu a na kladené mu otázky bu vbec
neodpovdl nebo cosi toliko prohodil, že od-

chází z vlastní vle, aby zvdl, jaká je jinde

práce, a nikoli snad, že by jeho sedlák jej

byl ze služby propustil; ujednal prý tak již

o sv. Ondeji, tedy v den, kdy nové smlouvy

s eledí se umlouvají, a tohle jeho hospodá,
když e kdekoli na tento pedmt se obrá-

tila, zplna potvrdil. Policie Blatská a s ní

slouené veejné mínní zavedly po této

stránce velmi dkladné pátrání, ale, jak již

praveno, nepodailo se jim pijíti vci na

kloub ; také ta okolnost, že Vojta slíbil svému
dosavadnímu sedlákovi, že jej o Hodech
božích navštíví a celý den v jeho rodin po-

bude, nieho nepispla na rozešení záhady:

zvlášt ženská ás policie div si nezoufala

nad svou nevdomostí a neustávala tvrditi,

že se jí cosi takového od nepamti nepihodilo.

(Pokraování.)
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CLOVIS HUGUES:
Kíž u Krešaku

eJan Lucemburský jesti v echách králem;

živ s Francii byl ve pátelství stálém,

neb v každém zlém ji bránil ve útoku

;

však slepý byl, pod tiží úpl rok.
Zlý vítr divoký, déš v hustém reji

se stetly v jeho drsném oblieji,

když na polích on válil u Krešaku.

Ó, krutá bitva rovnž nemá zraku!

mnich sesinal, však vytrvalý jest,

jen uzdu kon pevnj sevel v pst;
ní bledý kmet jak mramor v zmatku tom.

Tu náhle jak se bleskem hroutí strom .j,^-;,

sklán v stedu nivy král se zakymácí j _ ...

a celou tihou již se s oe kácí ; j.J

ve tesku zbroje své, neb deštm, tmou'f
[^

A. BROQUEI.ET.

Mnich okolo šel a král k mnichu hles';

»A o mj vydlá si na oves !

Ty provo nás, za uzdu oe vem,
kde nejvíc rány prší proti všem,
neb tebe vede Bh, ty ve nás dál !<

— Mnich dobrý za uzdu tu kon vzal,

silného kon, jenž svou uzdu hryže.
Zem plna mrtvol v dálce jest i blíže,

se me šílí, kroupy zuí kolem,
král s mnichem v dvojí boui jedou polem
a necouvnou, snad stoji chvilku jen,

co ostrý šíp byl z kuše vystelen.K ehtá a mnich utírá si elo
i skrá, po které tolik dešt sjelo,

a starý váleník na pilbu svou
vtknul chochol, na nmž blesk krvácí tmou.

Na míst nejhorším dli odhodlan . . .

plá krále pilba jsouc jak terem rán,

on práv dostal ránu smrtelnou

a zrovna mezi slepé oi ob.
Kol v porostlinách huí vichr v zlob,
o sedlo prázdné lijavec krup zvoní,

král umírá, obliej bledý kloní,

jat patou v stemeni, jak o se vzpíná

;

mnich ku modlitb svrklé ruce spíná,

mír vný s výše nebe svolává . . .

Na míst, ež kde byla krvavá,

kde nachem pes pláš krále tekla krev,

již zíti'a vztýi kiž, a jeho zjev

ten svdkem bude v píští pouti vku!
A nad ním v pozdní as ve mraen vleku

pod nebem hlubokým, neb plným hvzd,
zen bude, kierak drahou vných cest,

nech teba noc ve hustých stínech dímá,
kol ohvzdn Jan Lucemburský hímá.

y. V.
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=W^

o FEUDLLCTDffN I W^^mm
NÁRODNÍ DIVADLO V PLAMENECH.

JI
^olest, po které nezstala jizva — napsalo se

v pedveer 18. listopadu r. 1883, kdy
vstupovali jsme do Národního divadla, jehož druhé

zbudování je památným inem našeho národního

zaníceni. Jenom vzpomínky žijí zejména po ven-

kov na hroznou onu chvíli, na soumrak 12. srpna

1881, kdy pražské ho-

rizonty zkrvavly pí-

šernou záplavou.

Neštstí, jež pi-
neslo požehnání,
usoudilo se teprve po

tom, když už bylo po

starostech, ve chvíli,

kdy nadšení lidu po

haléích sneslo miliono-

vou sumu, aby na místo

kapliky zbudován byl

chrám. Nesmlo se to

ici hlasité, že divadlo

mlo velké a mnohé
vady — hledišt bylo

sražené, sedadlová patra

stlaena pod pevislými

stropy a budova celá ne-

byla bezvadná. Stalo se

leccos v zákulisí, o em nepronikla zpráva do veej-

nosti. Budovatel Národního divadla, architekt Zítek

nahrazen prof. Jos. Schulzem, rodákem pražským, jenž

provedl dalekosáhlé zmny v plánech svého pe.1-

chdce. Chyby byly asi velice kiklavé, povážíme-li,

ím vším bylo pohnuto. Schulz prodloužil pedn hle-

dišt o dva metry, rozšíil parket, pevislé balkony a

galerie amfiteatráln upravil a novou touto kombinací

rozmnožil poet míst o šest set. Bylo prý úzko

pi pohledu na vnitní úpravu divadla. Jako vosi

hnízdo prý to vypadalo ... a teskno bylo pi po-

myšlení, jaká by v divadle povstala panika, kdyby
se stal njaký osudný poplach.

Ba — je to pravda .... stalo se neštstí,

jež pineslo požehnání. Na vné asy bychom se

byli tísnili v budov, která nevyhovovala ani

v prvních dnech, kdy nadšení rádo a ochotn
mnoho pezírá. Aby se získalo místa, bylo nutno

Národní divadlo v plamenech.

administraní místnosti a skladišt peložiti do pro-

zatímního divadla a sousedícího s ním domu,
jenž zakoupen a architektonicky k hlavni budov
pilenn. Psalo se tehdy mnoho o rajském ptáku,

jenž z popela vyletl . . . ml vzácná, drahocenná

péra, ale bylo vyhráno, bolest zapomenuta a jizva

po ní nezstala. Dv ohromné cifry povdí vý-

mluvn, jaké bemeno svaleno s beder národního

nadšení — pestavba divadla pohltila náklad

1,.S00.000 zl. . . obná-

šel tudíž úhrnný náklad

na stavbu Národního

divadla 3,200.000 zl.

O tom všem nikdo

na štstí ani potuchy

neml, když rozletla se

do kraj eských zdrcu-

jící zvst, že v noci ze

12. na 13. srpen v rum
a popel obráceno to, o
více než ticet let usi-

lováno. Je to krásná,

je to povznášející etba,

vypravující o tom, co

dalo se po požáru Ná-

rodního divadla. Škoda,

že nikdo nesestavil z

pohnutých onch dob

drobnou knížku, ve

které by byl zachytil aspo ve hlavních rysech

bolestné zachvní eského lidu. Byla to hromová

rána z jasných oblak, po které následovalo na-

prosté ztrnutí. Odehrály se výjevy, které se už

asi nikdy nebudou opakovat — rána byla tím

citelnjší, ponvadž pišla po velkých, istých

a hrdých radostech. Pipomeme si jenom, co vše

pedcházelo tomu, než probil se národ z nedstoj-

ného svého divadelního popelkování. Kronika Ná-

rodního divadla je kusem našich kulturních zápas,

jimiž musel býti vykupován každý úspch. Když

vzpomínáno bylo tyicátého výroí samostatnosti

našeho divadla, vypravoval v tomto list dr. Fr.

Lad. Rieger o tom, jak tžce usilováno o to, aby

zjednán byl našemu divadlu vlastní stánek. Mladší

generaci bylo to vše novinkou . . . Byla vycho-

vána v jiné dob a nemohla a nemže miti pe-
hledu o nespoitatelných protivenstvích a nástra-

781



ÍSLO 49. M Á J RONÍK IV

Hlediálá Národního divadla po požáru,

hách, jež maily každý zárodek velké akce vytr-

valých našich pedk.
Došlo konen ke splnní veliké tužby, nad-

cházelo slavnostní pedstavení v Národním divadle,

a celý eský tisk rekapituloval památné iny a zá-

pasy, jež podnikány byly s tak obdivuhodnou
vervou, že proítáme po letech kapitoly tyto s úctou
a pohnutím. Vysloveno arovné heslo »Národ sob«
a dvma tmito slovy vystiženo celé to nesmírné
úsilí, povdna radost nad dokonením díla. A proto

psal Adolf Heyduk v pamtním list, že »každý
ten kámen v základech — srdce a krev naši skrývá,— a ješt v ruce mozolné — v dlarí krásy penízek

zbývá« a dr. Kieger tlumoil odvkou naši situaci

tímto varovným apellem ; »V soutži národ na djišti

svtovém nedoufejmež nieho od pízn jiných aniž

od náhody. Nám echm štstí nikdy nepi-álo, a
dílo eské pízní nikdy nezrálo. V tisíceletém boji

triá národ náš, kdežto vkol nás zahynuly celé

sviy Slovan. Náš národ stoji tím, že se sám
neopustil. ím jsme, tím jsme, nikoli milosti

vlád nebo pízní sousedv, ale jedin vlastní
inností.*

Lid etl, ssál ve svou duši trudné reminiscence

z let minulých, radoval se, jásal, tšil se na slavný

den 11. záí, kdy m!o býti divadlo trvale ode-

vzdáno svému posláni, a po vlastech eských
rostlo nadšeni, jež mlo pekonati velkolepé vzru-

šení roku 1868, kdy ke slavnosti »Založení« svá-

ženy ve tklivých prvodech základní kameny z ípu,
Blaníka, Kadhošl, Vyšehradu, Hostejnova, Žižkova,

Svatobora, Boubína, Práchn a erchova. To
byla slavnost národního V^zkišení — a dne
11. záí roku 1881 mlo býti oslaveno definitivní

otevení divadla a zárove památka ve'ikého ná-

rodního svátku z r. 1868. A zatím stalo se nco
strašlivého, pohroma pímo krut bezohledná I

íBylo asi 6 hodin z veera* — zaznamenává
souasný kroniká »Sviozora« — »kdy pozorován

malý plamének, šlehající ze stechy Národního di-

vadla, u bán v levém zadním rohu. Uplynulo

drahn doby, prve nežli nkolika mužm na pomoc
pichvátavším, mezi nimiž byl též socha Bohuslav

Snirch, podailo se vniknouti až na stechu diva-

delní; avšak nebylo vody po ruce a brzy oheí

zmohl se tou mrou, že museli pomýšleti na vlastní

spásu, zpátení cesta ze stechy do sín malíské

byla již zavena i nezbývalo jim, než v závratné

té výši spustiti se po hromosvodu na spodní kraj

stechy, odkudž pak odváživše se seskoiti na

balkon loggie unikli hrozícímu nebezpeí.

Požár brzy vnikl do horních prostor jevišt,

naež inženýr p. Zelený spustil dešový pístroj,

aby tím zaplavil jevišt. Avšak zhouba vahla se

do vnitka jinou cestou. Následkem nedopateni

pi požárním telegrafu hasistvo znan se opozdilo,

a prve než na místo požáru dostavily se vtši

slikaky a u všeobecném zmatku uinna nkterá

vhodná opatení, rozšíil se plamen již po celé

steše, krátce na to prodral se do malíské sin
i bylo marno všeliké úsilí lidské, zejména hasi
pražských a okolních, pak též mužstva pluku Dor-

musova a 39. praporu mysliveckého.

Když asi o pl osmé poala se ítiti stecha

a brzy potom obrovské rudé sloupy z krásné bu-

Jevišt Prozatímního divadla.
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dovy do mohutné výše vystupující hlásaly, že spadl

skvostný lustr, pak i pekrásný plafond do hle-

dišt, nikdo již nepocliyboval o úplné zkáze Ná-

rodního divadla. V osm hodin nepomýšlelo se již

na jeho uhájení a hledlo se tím více budov sou-

sedních, zejména divadla prozatímního, kde také

vskutku poalo již hoeti, r.a šlstí však zabránno

dalšímu šíení se plamen. V deset hodin Národní

divadlo bylo prázdným zboeništm. Co trnácte

let budováno, znieno ve tyech hodinách.*

Ztrnutí, jež následovalo po zdrcující zpráv, ne-

trvalo však dlouho. Z duše lidu vytrysklo nadšeni

pro svépomoc, které vykonalo zázraky. Ješt Ná-

rodní divadlo hoelo a v Pražské mšanské besed
v malé chvíli upsáno 6100 zl. Došla první pi-

hláška »Mšanské besedy* a »Sokola« v Pardu-

bicích a hned na to nastaly pravé sbírkové závody.

V krátké dob nkolika msíc sebráno na hoto-

vosti 634.270 zl., pipoteme-li k tomu jiné dary,

obnášela sbírka imposantní sumu více než 700.000

zlatých.

Stalo se skutkem, co -psáno . . . [zbote chrám

a já jej ve tech dnech vystavím . . .

Je tomu dnes ptadvacet rok, co zatajil se dech

ve hrudi každého píslušníka našeho národa. První

okamžik dusilo každého zoufalství — zdálo se,

jakoby zpeetno mlo býti proroctví, že nám
echm štstí nebylo a nebude souzeno. Ale zavas

jsme si piparaatovali, že ím jsme a im budeme,

staneme se jedin vlastní inností. Plameny vzdor-

ného nadšení zachvátily celou zemi a malý národ

provedl velký zázrak. Píšeme o nejkrásnjší a nej-

pounjší vzpomínce našeho lidu a je dobe, osv-

žiti v pamti tak krásný, tak ušlechtilý in. Kdo
ví, nephjde-li jednou doba, kdy kronika tato bude

ítána jako kdysi písmo, z nhož erpána posila

v dobách nejkrititjších.

>Národ sob« teme nad jevištm Národního

divadla. Z vní nic nehlásá jeho pvod, nadšení,

jež je vybudovalo. Jist nadarmo nenapsána pa-

mátná dedikace na elnou stranu uvnit budovy—
mají si význam její pipomenouti nejen ti, kdož

sem pijdou se pobavit, ale jist v první ad ti,

kdo byli poveni úkolem, aby ji ídili, aby est

a slávu eského umní zvelebovali. Velký, vý-

znamný smysl mají slova dr. Riegra, jenž ekl:

»Národní divadlo není a nesmi se státi podnikem

obchodním — ono je a musízstati ústa-
vem národním.* — r.—j. —

m gi n

z ESKÉHO ŽIVOTA.

-^ Sokolstvo. Pedstava radostná, v níž souste-

dna je síla a zdraví eské rapy, nadje budoucnosti

mohutné a slavné, ohništ istého nacionalismu,

škola kázn a charakteru. Národ nikdy nebude

moci dosti býti vden Tyrši a Fúgnerovi za my-

Hledišt Prozatímního divadla.

šlenku Sokolskou a její uskutenní, nebo ono

plní vedle výchovy fysické neocenitelný úkol

mravní výchovy eské mládeže, výchovy pro

káze organisaní, podrobování se píkazm zájm
celku, výchovy k prostot, mužnosti a sebevdomí.

Konen eší Sokolstvo i ethickou stránku sociál-

ního problému souasnosti, a to pra.xí obanské

a lidské rovnosti všech stav. Proto s všeobecným

zájmem hledíme ke všem podnikm Sokolským,

zejména tm, jež svým rozsahem i dosahem dotý-

kají se celého národa. Slovanstva, ba i celé Evropy.

Letos bude to velký sokolský zájezd do Zá-

heb a k slavnostem Sokolstva hrvatského. Zdar

loské výpravy do Lublan, jež obrovitou úastí

uvedla bratry Slovince v stejné nadšení jako úžas,

je zárukou úasti možno-li ješt vtší pco zájezd

na Záheb. Význam letošní výpravy stoupá tím

více, že k ní pipojen je i výlet na ernou
Horu, do Cetyn. Hned po návratu nastane doba

nejpilnjších píprav k V. sletu Všesokol-
skému v ervnu 1907, který slibuje býti jednou

z nejvýznamnjších národních události. M. F.

— Nemocnice Milosrdných bratí v Praze jest

zajímavá, malebná stavba baroková. Bylo by škoda,

kdyby mla ustoupiti spekulaci. Ponvadž regulaní

ára dotýká se jen zahrady a zadního kídla, ne-

bude obtížno budovu zachovati. Ve vzdušné okružní

tíd, ve stedu msta, v samém sousedství budoucí

tvrti universitní, bylo by možno rozsáhlých, dobe

osvtlených prostor nynjší nemocnice výborn a
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dstojn zužitkovati. Snad pro mstskou ítárnu

a knihovnu, snad k jiným úelm. Radji bych,

na piklad, vidl sbírky Mstského musea v pvodní
barokové budov v nejkrásnjší mstské ásti, než

v nynjší zastrené a prostorov nedostaující bu-

dov na Poíí. Ostatn i Zemské museum pote-

buje nových místností jako soli. Zde ekají pi-

praveny. — id—

^ V)'roí bitvy u Mrešaku. Dne 26. srpna

bude tomu práv 500 let, co zahynul u Crécy

eský král Jan Lucemburský v krvavém bojí(r. 1346).

Anglický Eduard 111. zápasil tu s francouzským

králem Filipem VI. Vrozená gaskoská pýcha fran-

couzských rytí, kteí nechtli vykati píštího

dne, a byli krajn znaveni a a chýlilo se již

k veeru, zavinila porážku Francouz. Mimo to

uškodilo Francouzm, že stáli proti zapadajícímu

slunci a dla anglická, spíše hmotná než nebez-

pená, podsila kon a pi zmateném ízení bitvy

stala se katastrofa neodvratnou. Francouzská armáda

byla rozprášena, jedenáct princ padlo — mezi

nimi eský král Jan Lucemburský. Nezištné a

hrdinné obtování eského krále pro vc Francie

jest jedním z nejstarších dat eskofrancouzských

styk, jež jsou posvceny djinami a nebyly a ne-

jsou, beze vší pochyby, pouze platonické. Na pa-

mt tragické smrti slepého krále eského vztyen
byl v poli u Crécy kamenný kiž, který loni byl

slavnostn obnoven, zásluhou našich francouzských

pátel, zejména pana prof. L. Legera.

Slavnost obnovení památného kíže u Crécy

inspirovala dva vynikající umlce francouzské k spo-

lenému vytvoení dvou cenných prací. Byl to pan

A. Broquelet, generální tajemník »Société des

Artistes-Lithographes Franqais* a známý originální

básník a socialista, Clovis Hugues. Pan Bro-

quelet vykreslil na kameni jímavý obraz krajiny

kolem kíže Krešackho v šeru podveera a nad

kížem cválající fantom krále Jana v zástupu fran-

couzských rytí. Reprodukci obrazu i báse zara-

dujeme do dnešního ísla.

Nakladatelské družstvo Máje pevzalo z ochoty

do komise originály litografie p. Broqueleta, jež

stojí i s pvodním francouzským te.xtem básn
Huguesovy 4 K a hodí se za pknou a svéráznou

ozdobu spolkových a jiných veejných místností,

škol i byt soukromých. F.

^ Emil Šedivý: Píspvky k djinám lé-

kárnictví na Morav a ve Slezsku. Lékárnická

knihovna sv. II. Pi-ed nedávném vyšel v Praze ná-

kladem eské lékárnické spolenosti spis, jenž

v širší veejnosti nedošel ani povšimnutí, z užší

odborné pak, teba byl jí uvítán, málo co pronikne

do širších kruh. Dnes se u nás bohudíky již

i vdecká práce honoruje, ale — bohužel — ne

každá a ne vždycky. Lékárnická literatura je malá,

konsument etby podobné je nemnoho, a tak by

se asi nebyl nalezl nakladatel na toto dílo, kdyby je

nebyla vydala korporace, která už obohatila eskou
literaturu jedním cenným dílem, lékárnickou uebnici.

Z kruh eského lékárnictva vyšli už zdatní pra-

covníci, vdetí i belletristé. Z tchto jist všem
milý spisovatel Frant. Herites je znám i šíe

jako bývalý vodanský lékárník — vdecké netrou-

fáme si ani vyjmenovati; je jich celá ada a v ele

jich prof. Blohoubek. Djinami lékárnictví, oborem

to, jenž mimo apothekáe zajímá také ješt lékae,

chemiky a kulturní historiky, od let se obírá s pílí

a podrobnosti podivuhodnou pražský lékárník Emil

Šedivý. Pamtníci pkné mezinárodní výstavy lé-

kárnické, jež byla roku 1896 v Praze odbývána,

kteí všímali si blíže vystavených objekt a neza-

pomnli dosud na zajímavou e.xposici, vztahující se

k djinám lékárnictví, netušili, co práce a vytrvalosti

vyžádala si tato kollekce, jež byla dilem p. Šedivého.

Týž nepestal se obírati zamilovaným pedmtem.
Jako žak kulturního historika prof. Zíbrta chytil

vc za pravý konec, uspoádal studie své systema-

ticky a vdecky a nahromadil tak za nedlouhý

as pebohatý materiál o lékárnictví eském, z n-
hož, protože na veliké dílo není nakladatele, vydal

zatím v pítomné knize, co vztahuje se k lékár-

nictví moravskému a slezskému. Bohat dokumen-
tované to dílo, okrášlené adou znamenitých vyob-

razeni znova nám dokazuje, že v p. Šedivém vy-

rostl eské literatue odborné vynikající specialista,

historik kulturní, ovšem odborný, jenž, kdybychom
mli, jako jsou ve Francii a jinde, odbornou školu

lékárnickou (u nás farmacie je popelkou, jež se

piživuje na dvou fakultách), byl by nejpovolanj-

ším — jediný a první — ujati se na ní professury

djin toho pedmtu. Za podobné publikace nesklízí

se »ni zisk, ni sláva« — budiž tu aspo náhradou

dopáno za velikou a záslužnou práci autoru jejímu

nkolik slov upímné sympatie a opravdového oce-

nní i uznání. Ir.

Roníku IV. íslo 411. vydáno dne 17. srpna 1906.

MÁJ vydává se kaidého pátku o 8. hod. ranní v ad-

ministraci (Praha, Štpánská ulice . 53.) v íslech
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U pomníku Václava Šolce v Sobotce.

Píteli Dru Frant. Volfovi.

I.

j^kivane eské hroudy! V plném letu

Jsi sražen klesl na tu hroudu zpt,

jíž plesný zpv Tvj neustával pt,

a mnohem dív než pozdravil Jsi metu.

Jsi padl schvácen Osudu zlou sudbou,

a dodnes ješt dojat eský svt

se chví Tvé poesie ráznou hudbou!

II.

Té celé svty spaly v Tvojich adrech,

Tys cítil srdce matky žhoucí tep,

sny vk Tvoji ovívaly leh,

nech krajem bloudirs chudý, sirý, v hadrech.

Co mohlo dát Ti díví srdce prosté?

Tys o lauru pl a ml sotva chléb —
Cos v echách chtl, Ty Elysejský hoste ?

III.

Jak ten Tvj Joza Skalák s tvrdou pstí

Jsi bil v ten tuhý nepodajný kov

našeho žití; básníka kde krov,

kam skryl by hlavu vném na rozcestí,

se v bouích tesa? . . Tob vždy se ztratil,

sen nejkrašší! . . stlal kvítím snad Tvj rov

le péro Tvé, jak zdál Jsi, — nepozlatil! Pomník V. Šolce v Sobotce.
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IV.

A tak Jsi pustou kráel žití drahou,

potulný pvec, v oích božství zá,

a zdáním pec jen bludný proletá,

déš s vichrem jemuž šlehaly leb nahou;

Ty karriery všedním na žebíku

Jsi šplhat' nedovedl — samotá
a poslední vnuk božích bojovník . . .

VI.

Já cítil bol Tvj i Tvé ponížení,

kdy kol té krmy jel jsem zamyšlen,

kde Svoji smrt pil's . . Jaký asi sen

Tvou hlavou spl ? V husitských voz hmní
spád epopeje o Tvé spánky bušil,

jíž nedopl Jsi ... . Hrdý vzkik a sten

a hrobu tma — a tmu Jsi vždycky krušil

!

V.

Tak v kraji tom, kde dumá Humprecht vážný,

nad naší doby nízkým nevdkem,

kde básníku je stydno lovkem,
kde Nadšení je lektvar fádní, vlažný,

jak orel skován ve pístnku tsném.

Jsi kídly tlouk' v tom boji odvkém,
tíš akkord jen taje v nitru plesném.

VII.

Tak padl Jsi, skivane eské hroudy!

Však píse Tvoje zmlklým krajem zní . . . .,

Z té ruky mozolné jde vítzství!

Z tch chaloupek hmí nové sil zas proudy,

a z bílých rží jako z dd vrásek

se nová Nadj v nový Život chví,

a šepce kouzlem našich prvních lásek ....

ANTONÍN KLÁŠTERSKÝ: Václav Šolc.
Nkolik gloss k jeho »Prvosenkáin«.

O Štdrý veer r. 1838 zazáila nad domem
. 3. na Pedmstí Soboteckém veliká

hvzda oslující krásy. Tpytila se tak vysoko
a svítila tak jasn, jako hvzda Betlémská,

ale jen na krátkou chvíli; pak ješt okamžik
se chvla, jakoby s temnotou zápasíc, a v zá-

ptí zhasla a zmizela, jak by vstila osud
toho. jenž den ped tím narodil se v tom
venkovském stavení, nad nímž planula, syn
eské selské hrudy, ale se znamením genia

na ele. O cikánském dítti pozdji to napsal

(Kest), ale o nm samém jist to platilo,

že »sosny v svta dalekost« vstily i»ktnce
toulavost«, hrom hímal »svtu velký boj, ten

zemský ktncv nepokoj* a že luna mu,
»by unes' svta hnv, do srdce živý lila zpv<.
Stal se básníkem, písnikáem »jehož písn
bylj' dcery krásných ár a ržemi jim jasná
kvetla tvá« (Písniká), lidu svému písní

roznášel radost a tchu, a sám se trudil a

trpl, neklidný a nespokojený, básnik-bohém,
jenž sbhl se studií, toulal se s herci a s har-

feníky, vysiloval se v klínu prodejných lásek

a pod rodný krov se vracel zlomený, odpoi-
nout si na srdci mateském ve výmnkáské
chaloupce a na mezi polní psal tu bos své
Ddovy vrásky.

»Já u drahých jsem doma nohou klesl

a keovit vetchou její ruku,

k rozbouenému srdce tiskl tluku

a nemoh v_vknout, co jsem v duši nesl.

Nadarmo má se ptala jemn, sladko,

v mé udivena hledíc tváe bledé,

b3'ch ek, co za boj to mé srdce vede —
já neml slov než »drahá, drahá matko !«

(Ddovy vrásky.)

Václav Šolc.

7S6



RONÍK IV. M Á J ÍSLO 50.

A v náruí své »mamlky« shasl 14. ervence
187 1 a pochován na hbitov pod starým Hump-
rechtem, nedoživ zplna ani let Kristových.

Za života málo asi platil v oích svých
krajan, kdež pak on, sbhlý student Šolc,
který se nestal ani professorem ani doktorem
a toulal se tak zanedbaný a ošumlý; po smrti

postavili mu rodáci pomník a neklidnou tu

hlavu pitížili tžkou hrobní deskou. .Ale

hloubji než na této desce, jméno Václav Šolc

vrylo se v srdce všech, kdož milují poesii

hlubokou a opravdovou.
Jediná jen knížka básní po nm zstala, jeho

první a poslední sbírka verš »Prvosenky*,
jejíž prvé vydání nákladem Eleonory hrabnky
Kounicové vyšlo r. 1868. Druhé básníkem
upravené a rozmnožené vydání vyšlo po smrti

Šolcov r. 1871. Tetí vydání 'Prvosenek*
vydal r. 1905 Ladislav Ouis ve Svtové kni-

hovn. Není to, jak u prvních sbírek nkdy
bývá, knížka mladických pokus, ticetiletý

V'áclav Šolc shrnul v ní že uzrálou a bo-

hatou, a jediná ta knížka znamenala pokrok
a evoluci v poesii eské. Vzácná originálnost

a samorostlost vyzirá z každého jeho verše.

Trochu na psobil lehký zpvák Beranger,

trochu divoký Petoti, pi jedné nebo dvou bás-

ních vzpomenete na básníka »I\nih verš«,
v Daliboru a Jozu Skalákovi ( Pakli

tebe, koziko ty bílá . . . Kytice) odkryjete re-

miniscence z rukopisu Královédvorského, ale

vše to jsou vHvy více jen zevní a nezávazné,
celkem vážil Šolc vždy jen ze svého a zpíval

po svém, leda že tu a tam ješt — zvlášt
v ballad — piklonil se k tónu lidové písn.
Vyšed ze školy romantické, jak ji založil svou

nesmrtelnou básní Mácha a

pozdji ti, kdož jméno básn
té vzali za své heslo i štít, lišil

se podstatn od básník první-

ho Máje, kteí vtšinou stáli

pod mocným vlivem Byrono-
vým. Též on arci po vkusu své

doby sahá k látkám a postavám
romantickým, též u nho vy-

stupuji cikáni, od dob Macho-
vých v literatue zvláštní zái
poesie obestení, potulní kej

klíi, slovanští korsái Uskoci,

hajdukové a beai, ale zpraco-

vání látek tch je již mén
romantické než u jeho ped-
chdc a souastník. Cikáni

a kejklíi na p., ve Ktu a

Bajazzu jsou zcela vedlejší

výzdobou motivu v jádru ly-

rického a U s k o c i, stejn jako

Písn o Marku Hajdu-
kovi pímo ukazují ke studii

národní poesie srbské. Piro-

zeno, že Šolc, jenž sám vedl život bohéma
a tuláka, pilnouti musil v poesií své k potul-

ným synm svobody, neuznávajících ád
spoleenských a dávajících za volnost krev
i život. Jest to ostatn to jediné, v em vi-

dti lze reflex básníkova bezúzdného života;

prohýené noci a divoké rozkoše milkování
nevtiskly v poesii jeho žádné stopy jako u mo-
derních básník, již uinili sexus jedinou
osou svých písní. Šolc, pokud jde o vlastní

nitro, vbec je dosti skoupý, jako by se ostý-

chal je odhalovati, spíše ukrývá se za postavy
svých hrdin a tíhne, zdá se mi, spíše k epice

než k lyrice.

»Prvosenky< obsahují arci nkolik cykl básní
erotických, ale to jest láska istá, ekl bych,
skoro platonická, tón elegických. Poesie

zdála se mu jist píliš vznešeným údlem
lidstva, »v dtském lidstva srdci poukrytou
primulou veris,« aby smla tísniti ji venus
vulgivaga svými híšnými polibky. V tom liší

se Sole nemálo od názoru moderního, který

chce v díle básníka vidti celou jeho duši se

vší nadjí i vášní, vzletem i pádem. Smrt pe-
rvala ovšem záhy jeho vývoj, ale ím více se

vítám v » Prvosenky «, tím více nabývám pe-
svdení, že rozvoj ten nenesl se k poesii

subjektivní, nýbrž že Šolc byl by rozkvetl

v plného epika, jak k tomu ukazuje také okol-

nost, že jednou z posledních prací jeho byla

výpravná báse Ddovy vrásky a že obíral

se plánem k epické básní historické, Boží
bojovníci, z níž jen úryvek se zachoval.

Poesie Šolcova je vtšinou tmavšího timbru,

místy i teskná a elegická, ale módní tehdy

svtobol nezachvátil jeho duši. Mluví arci

Rodný dm Václava Šolce,
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o »veikém lidstva hon«, ale s bolestí se ne-

mazlí, ani s ní nekoketuje. Je v nm píliš

mnoho zdraví lovka selského, který umí
bolest pemáhati. V zdravé pd lidu tkví

svými koeny a odtud bére všecku svoji sílu

a svžest. A jeho styk s lidem vede jej k reál-

njšímu nazírání než bylo u básník z kruhu
Máje. Quis domnívá se, že tu v poslední ási

básníkovy tvorby psobil již vliv mladších
básník, již vystoupili r. 1860 almanachem
»Ruchem«, ale mn se zdá, že ani z tchto
nebyl nikdo tak blízko pozdjšímu proudu
realistickému jako Šolc ve svých Ddo-
vých vráskách. Jaký to rozdíl zpracování
látky proti mlhavým a nejasným lyrickoepi-

ckým básním Hálkovým

!

Pro utrpení lidu má Šolc srdce stále otevené.
»Z bd lidu strunu spletl jsem, bych lidem

k soustrasti zas hnul« položil si v elo svých
Zpv svatováclavských a lidu dlné-
mu zpívá svou vzletnou »Píse o mozolné
ruce«, vedle Mayerova Poledne jednu
z prvních básní sociálních u nás, která již ped
vytištním, jak Turnovský vypravuje, pedne-
sena, uchvátila davy dlnictva. A vše, co je

domácí, eské a lidové, dobývá si jeho srdce,

srdce demokrata, jenž v Mistru Pothovi,
provází jednoho >pána« po druhém ze dveí,
jemuž srdce panstva je jen pustým domem,
a jemuž proti mysli je i to »panské trdlován:«

(Zlatá hodinka). Sociální a vlastenecká
zárove je jeho nadšená báse Naše cha-
loupky, která to, co Kollár jen známou
tercinou (asto malá pastuchova chýžka . . .)

nadhodil, vyslovuje adou krásných obraz
a vzletných apostrof a jež svým šastným
refrénem »Chaloupky naše butež požehnány*
a unášejícím pathosem nejvíce proslavila jméno
Šolcovo, že i básníkem » našich chaloupek*
nazýván.

Lid, vlast a národ vyplují bezmála vše-

cko jeho cítní. Le jak byl Šolc dalek
planého vlastenení, ukazují nejlépe jeho so-
nety svatováclavské, které tolik již liší

se nejen rozmrem, ale i svým duchem od
znlek KoUárových a mohou býti pokládány
jen za pedchdce »eských znlek* Sládkových
a \Tchlického »Hlas v poušti*. »Na hluíte
již stále: sláva! sláva! vždy pustá stojí ješt
mohyla!* volá v jednom z nich, a >komu nový
kest má obmýt lící, ten v duši své mít musí
svatyni a v srdci vlastním — živou ktitelnici.*

Po sonetech Máchových jsou sonety Rudolfa
Mayera a Václ. Šolce opt prvními cennými
znlkami v naší literatue. Sonety Mayerovy
jsou erotické a psobí krásou svého naladní,
Šolcv sonet je vlastenecký, jadrný a drsný

jako kemen, z nhož vyletují jiskry myšlenek.
Šolc vtšinou »volí slov^o prosté*, ale pípadné
a jadrné. Širokou vlnou nesou se jeho již

zmínná Píse o mozolné ruce, Naše
chaloupky, dále Svorný duch. Nad
Balkánem a Slávy dti, ale jinak je Šolc

spíše koncisní a úsený. Verš jeho plyne

rythmicky celkem správn a živ, zvoní pk-
ným plným rýmem a protkán je velkým bo-

hatstvím obraz. Kovová jeho pevnost je ped-
ností pkné básn Mistr Jan, jen jen kepí
verš jeho v Zlaté hodince a v Daliboru
rozvinuje se v unášející symfonii hudby. Jen

velká poesie zachrániti mohla píbh tak všední,

jaký líen v Jozu Skalákovi. Chudý Joza
Skalák zamiluje si dceru revírníkovu, ale ten

jich lásce brání a dostihnuv je jednou, stelí

po Jozovi, zastelí však vlastní dceru. .Ale co

z toho Šolc uinil! Všecky struny lidského

srdce v tom rozezvuel a všemi kouzly jara

vše obestel. Co verš, to obraz, zrovna hýiv
je básník rozsypává, aby zapl posléz píse
májové noci, jaká od dob Máchových ne-

byla u nás slyšena: Noci jasná! ó májová
noci, knžko lásky, plná arných mocí!

Vedle sonet pstoval Šolc — jeden z prv-

ních u nás — též ghazel a sloku blížící se

tríoletu(Z perlové šrky) a také v nich

prokázal znamenité ovládání formy. Zejména
v ghazelech je nkolik ísel mistrných, plných
orientálního koloritu, sladké hudby a vášnivého
dechu (myslím, že správn rozpoznal Arne
Novák, že »tu jde více o jednotný stil orientu

než o osobní pravdu, o exotickou masku a ne
o životní upímnost*), kdežto jinak erotika

Šolcova je teskná a zádumivá, dosti blízká

nkterým písním Mayerovým, tklivá a hluboká.
Zejména v cyklech »Z perlové šrky*
a Krvavé rže« jsou ísla krásných tón
a naladní.

Skanula slza po uvadlé tvái

v bojestném padši v adro záchvitu,

paprsek kmitu nebes na oltái

a rže vzplály slze ve tpytu.

Co rží skryto v studánce té žalu,

kdož srdcem jal by jejich vnc vdk —
jen mén kamení — jen mén žalu

a jediný jen lásky paprsek.

To byla již poesie, od níž byl jen malý krok
k básním Vrchlického »Z hlubin*, jež vy-

kazují tóny píbuzné, a tak Šolc a Mayer
stojí již u samých bran moderní poesie eské,
jak obrozena byla Vrchlickým, na nhož a pro-

stednictvím jehož opt na nová pokolení

z pedchdc oba nemálo psobili.

H M
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VÁCLAV ŠOLC:

Rostla jako kvítko v poli,

radost v srdci puila jí,

rozkvétala jako jaro,

chtla rozvit láskou v máji.

Avšak rostla ke smutku jen,

kvetla jenom k uvadnutí,

a když mla láskou rozvít,

byla bledá ku shasnutí.

Z » Písní o bledé dívce.«')

"Pišla touha v její srdce, JNaíe zdání, bledá holka,

jako smrt na krásnou zemi. Bh ví, pro tak rzné bývá,

vadlo v srdci radování, duse tvá o samých rájech,

vadlo srdce s kvty všemi. má zas o pouštch jen snívá.

Sletl andl s nebes výše,

zaplakal nad smutným svtem,

zaplakal též nad uvadlým

její smutné lásky kvtem.

A pec v žití já jsem ráj

zažil, zažil k pesycení,

a ty's v poušti vyrstala,

vyrstala k umuení.

JAROMÍR BORECKY

František Vénceslav Jeábek.

4ldete-li z rázovitého námstí soboteckého, jež

@<^ každého zaujme zbytky svých devných
dom a na stihlém sloupoví vzepjatých loubi,

smrem k nádraží, ocitnete se po nemnoha kro-

cích u miniaturního kamenného mostu, jakkoli

Sobotka, krom vzdálenjšího rybníku, nemá vody.

Socha sv. Jana Nep. týi se na levém zábradlí,

s obou stran nachylují se zelené haluze, nebo

mstek se klene jediným svým obloukem pes

bývalý hradební pikop, dnes bujn zarostlý. V právo,

tsn u pedmostí, krí se

nepatrná chaloupka, bila, s

omšenými došky, s nízkými

okénky a temi asi svtni-

kami. Do houšt pikopu,

tak trochu romantické mezi

stízlivou klikatinou mst-
ských ulic, kouká devná
visutá pavla, krytá, o pti

šesti štíhle vyezaných

sloupcích. Taková eská
chaloupka, skromná a istá,

z jakých se nám narodilo

práv nejvíce bohatýn"! du-

cha. Také této chaloupce

na svahu vyschlé strouhy

bylo požehnáno. Prostá de-

ska, místními rodáky za-

sazená, hlásá s boní, k

mostu obrácené stny, že

narodil se tu 25. ledna r.

1836 eský dramatik Fr.

V. Jeábek. Otec Fran-

tiškv, Václav, byl ševcem
F. V,

Pro Narodili divadlo

a pi tom horlivým hudebníkem. Hrával na kru-

cht housle a do zamilovaného nástroje tak se

zabral, že vnikl do jeho konstrukce, knejpem sám

housle robil, jiným je spravoval, zkrátka v celém

okolí jako dovedný housla slynul. Odtud i Fran-

tiškova láska k hudb erpala svj zdroj. Ješt

v pozdjších letech, kdy Jeábek jako professor

o prázdninách do Sobotky zajíždl, rád zvuným
svým barytonem v chrám si zazpíval. V nedli

dojíždli sem za ním ze Sedmihorek obas dr.

Engel, dokud ješt jako lá-

zeský léka psobil, Eim

s choti, dobrou sopranist-

kou, a jednou pivezli také

s sebou v ekypáži Fr. On-

díka, jenž nelenil krásnou

svoji hru o hrubé pod ve-

lebnou klenbou památného

gothického chrámu sobote-

ckého rozhlaholiti. Tehdy

Jeábek zapl za zvuku jeho

strun vložku pi graduale.

Byl tedy zpvákem, jak

náleží, pevným, mohl-H se

neho takového s Ondí-

kem odvážiti.

Abych v struné této sil-

houett sledoval do po-

drobná životní bh Jeáb-

kv, jak pomocí matina

ujce P. J. Rolejka, studo-

val v Litorriicích, Cho-

, .^ ,
miitov, Ml. Boleslavi, pak

Jeábek. '. . , ,
'

,

modeloval Sla. Sucharda. na akademickém gymnasiu

*) >Poetických hesed< práv vydaný svazek 6.
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pražském za editelství Klicperova, jak maturo-

val v Jiín, dvakráte bj'l v seminá-i, až po-

sléze otec i strýc povolili jeho náklonnosti k filo-

sofii, resp. k moderním jazykm a historii, jak po

soukromém vychovatelství u velkoobchodníka Pleš-

nera a na ústav uprov, 1863— 06 supploval na

vyšší eské reálce, tehdy ješt v Panské ulici, jak

v 1. 1866— 72 byl profcssorcm obecního reálného

gymnasia na Menším mst pražském, konen až

do ústupu na doasný odpoinek zaátkem let

devadesátých vyuoval djepisu, eštin a esthétice

na vyšší díví škole, nedovoluje ani luký prostor

lánku mému vymezený, ani neshledávám toho

potebu, ponvadž kdo se o Jeábka zajímá blíže,

nalezne vše v starších biografiích, zvlášt u intim-

ního pítele Jeábkova Turnovského, jenž v »Osvt€
1893 vnoval památce jeho obšírnjší lánek. Mn
zbývá uvésti jen nkolik detailk.

Když ujec Jeábkv stal se dkanem na Ml-
níce a dal Františka na studia do Mladé Boleslave,

která rozhodla o ešstvi mladého studiosa, Jeábek
astji docházel na Mlník. Zpátení cesta k do-

movu vedla jej pes Sukoradec okolo stavení, kde

mli zlého psa. Z dáli již na chodce dorážel a po-

prvé našeho polekaného studentíka ádn prohonil.

Ujec dal Františkovi zkušenou radu, neutíkati ped
psem, a když Jeábek šel tudy po tetí, po tvrté,

dorážejícího psa ani si nepovšimnuv, dalo mu
lítoné zvíe nadále pokoj : ani nezaštkalo Jeábek
rád si na tuto episodu vzpomínal, applikuje ji

zvlášt, když uinn byl na njaký útok, a již

v kritice literární, a v život politickém. Do tohoto

stržen byl záhy jako žurnalista, nebo již r. 1858,

kdy po druhé a definitivn ze semináe litomi-
ckého odešel do Prahy na fakultu filosofickou, pi-

vydlával si na živobytí psaním do Šestákových

•Pražských novin.* Když r. 1861 založeny byly

>Národní Listy*, pešel do jejich redakce, ale

konservativnímu jeho smýšlení nebylo tu volno,

zvlášt od té doby, co z »Hlasu» pestoupil k nim
Neruda, s nimž se byl již díve literárn utkal.

J pijal nabídku Skrejšovského do nov se tvoícího

• Národního Pokroku*. V >Pokroku« setrval do

r. 1877, kdy vzdal se dráhy žurnalistické. Ješt
však pozdji pispíval vážnými lánky politickými

do >Osvty.« Také do nmecké Politik* psával

informaní stati. Staroechem byl Jeábek kovaným.
Mladoeská politika byla mu proti mysli, a ješt

mezi páteli koluje oblíbený Jeábkv výrok o ní,

jejž v soukromém hovoru astji opakovával. Srov-

nával mladoeskou politiku s frou sena, která

každou chvíli pekotí, lidé ji zase narovnají, a fra
klepe se dále. Avšak Jeábek, jenž dožil se v život

mnoha sklamání, nebyl ušeten ani sklamání po-

litického, nebo dokal se uzíti na vlastní oi,
jak politická kára strany, jíž sloužil (byl i parla-

mentn inným, 1870— 89 na snmu zemském,
do r, 1884 i na rad íšské), pekotila tak doko-
nale, že z rozbitin svých k inné politice již ne-

povstala. Jako eník vynikal Jeábek klidem, pí-

jemným hlasem, dstojn hrdým zjevem, ale pede-
vším váhou a obsažností myšlének, podávaných

v ušlechtilé form. Tyto vlastnosti, podporované

velkou setlostí, vyznaovaly jej i jako causeura,

a mluvil s kathédry, a pednášel v kroužcích

literárních i v soukromých salonech. Co se po-

slednjších týe, rozhodoval pedevším u Riegr,

kde se ve vcech literárních na jeho úsudek ekalo.

Zde uskutenil se také mnohý jeho popud, jako

znovuvzkíšení »Jednoty dramatických spisovatel

a skladatel* a její smlouva s družstvem zem. di-

vadla, stanovy mezinárodního spolku básník a j. v.

"Snad nejeden rys v jeho literárním profilu*,

píše Jaroslav Kamper (Divadlo 1905), » pipomínal

trochu pedantské a pretiosní krasoduchy prvých

desítiletí devatenáctého vku, snad v celém jeho

vystupováni veejném byla jistá dávka profesorské

záliby v pouování, v sklonu k duchaplným sen-

tencím, k jakési pedantské programovosti a neomyl-

nictvi, jmenovit když dámskému posluchastvii vy-

kládal o vynikajících zjevech svtového písemnictví

nebo s nim debatoval o platnosti a správnosti

jistých krasovdných zásad. Snad v celém jeho

vystupování bylo trochu suché korrektnosti a hle-

danosti, jež zjevu jeho ubíraly sympatií. Ale ne-

sporno bylo jeho obsáhlé vzdlání a ryzost jeho

snahy, proudící z hlubokého pesvdení. Tyto

vlastnosti ve spojení s jeho mnohostranností zcela

nepochybn imponovaly.*

Jeábek získal si zásluh i jako paedagog i jako

politik i jako literát, a zde opt nejenom na poli

belletrie, ale též vdy. Než práv tato mnohostran-

nost ie jednou z píin, pro celkový obraz pso-
bení Jeábkova jeví stží utajitelnou roztíštnost,

pro bohat nadaný tento duch nedostoupil ve svých

výsledcích výšky, k niž cíliti ml síly. innost
jedna tísnila, pekážela druhé, nezdary z toho ply-

noucí otravovaly hokostí nitro muže, jenž stále

cítil osten, že nestanul u té mety, k níž opravo-
valy nadje, do jeho mimoádných vloh kladené.

Nejvýše dospl pece jen jako literát a pedevším

jako dramatik. Skládati básniky zaal již v Cho-

mutov, ale nmecky
;

probudiv se národn v Bo-

leslavi, rozvinul se duševn na akademickém gym-
nasiu, kde spolužáky byli mu Lad. Celakovský,

Vítzslav Hálek, Jos. Ježek, Edm. Kaizl, Ferd.

Schulz a nad jiné drahý Ciustav Plleger-Moravský,

s nímž — jako ješt s Boh. Jandou a se schwarzen-

berským vychovatelem dr. Janem Novákem — pou-

talo jej pátelství nejužší. Tam úastnil se student-

ského psaného asopisu »Flora*, tiskem vystoupil

však teprve v Mikovcov »Lumíru« a litomickými
bohoslovci r. 1857 vydanou básní »U hrobu Má-
chova*. Jeábek pozdji básn své, objímajíc! asi

období 1851—65, roztídil ve ti cykly: Za dn
mladosti, K jihu a z jihu, Na výsluní
života, k nimž pojí se trosky vtší nedokonené
básn Almanzor, ada gazel, podle nichž teprve

Šolc uchopil se dle tvrzení Turnovského této formy.

K vytištní svých básní Jeábek ]sc však již ne-
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dostal. l'romcškav okamžik jejich, byl by s publi-

kací jich pišel do doby, kdy poesie eská brala

se již novými drahami, zahýbala v nový, netušený

a skvlý rozvoj. S nimi zbyly nesebrány též pe-
klady jeho z ruštiny a nminy. asopisy, v nichž

tiskl, byly krom »Lumíra« ješt »Obrazy života«,

• Rodinná kronika*, 'Osvta*, »Svtozor« i alma-

nach »Kytice«.

Nejlepší své vci Jeábek napsal pro divadlo.

Již záhy pitáhlo ho k sob, nejdíve jako herce.

V osvobozujícím roku 1848 vzpomnli si studenti

sobotetí, že nkde ve vži na romanticky smlém
hradu Kosti práchniví divadlo, které tam ze So-

botky zaátkem století vrchnostenským úadnictvem
bylo k soukro-

mé zábav pe-
vezeno. Dojeli

si pro n, pi-

vezli a spravili,

zaali hráti, dva-

náctiletý Franti-

šek zprvu jen

úlohy nejpodí-

zenjší. Ale vá-

še ta ho již

neopustila, hrá-

val o prázdni-

náchvždyznovu

a znovu i v le-

tech pozdjších,

a k nejlepším

jeho úlohám

krom tch, jež

jmenuje Tur-

novský, náležel

prý švec ze »Za-

kletého prince«

(1856). Výkik,
kdy volá : »Ze-

no, matko, šev-

cová!« náležel k jeho nejpsobivjším. Pi tchto

hrách v Mosenthalov >Deboe« sblížil se také se si.

Louisou Šolcovou, dcerou obchodníka a asem svým
starosty staroslavného msta Sobotky, jež stala se jeho

ideálem vzorem prvých jeho ženských postav dramati-

ckých a od r. 1866 také obtavou, láskyplnou chotí,

která i za hrob penáší svou vroucí oddanost k vý-

znamnému zesnulému. Na ni psal — po prvém po-

kusu Otec a syn, který zniil pro píliš dvrn ro-

dinnou látku — své historické drama Hana (hráno

v stavovském divadle 2. února 1859 s podtitulem

>Smíeni se Pemyslovc s Vršovci.«)
A ješt ve svém Svatopluku (druhý akcessit

Náprstkovy ceny 1859), poprvé ve prospch Anny
Kolárové v pondlí dne 26. prosince 1859 o pl
tvrté hodin odpolední s podnázvem: aneb Zá-

huba rodu Vršovského, (se Simanovským
v úloze titulní, s Lapilem jako starostou rodu Vr-

šovského Božejem, Kolárem st. jako Mulinou, si.

Bolardtovou v úloze Božejova synka Boity, Ko-

lárem ml. jako dvrníkem knížete Svatopluka Va-
ckem, Kaškoujako Rackem, beneficiantkou Kolárovou
v údlu Ludmily, manželky .Mutinovy, s Hynkovou
jako Ludmilinou kojnou, Peškovou v roli manželky
Svatoplukovy Idy) zidealisoval postavou Ludmily svou
milenku. Ob hry vzí ovšem úpln v tradicích sou-

asných her historických, jen s tím mezi sebou roz-

dílem, že prvnjši je dle shodujících se hlas poeti-

tjší, druhá divadelnjší. Ob práce však neudržely

se trvaleji. To popáno bylo teprve dílu, které vzniklo

zcela náhodn, následkem sázky, kterou Jeábek
v staromstské pivnici Fr. Pkného podstoupil s pí-
telem Jos. Sklenáem, pozdji dlouholetým tajem-

níkem eského zem. divadla, že i veselohru svede.

Stala se tou

prací dvouak-

tovka Veselo-
hra, komedie

situan založe-

ná, pehánjící

a persiflujicí, ale

plná mladistvé-

ho vzntu a šu-

mného veselí,

jež dosud scho-

pno jest udržeti

ji nad povrchem

a skýtá zvlášt

ochotnictvu

vdnou past-

vu. Psána je

r. 1860, prvn
sehrána v sta-

vovském diva-

dle 12. ledna

Rodný domek

1862,

vydána

kterých

vách u

tiskem

po n-
opra-

Pospí-F. V. Jeábka.

Šila roku 1864

a v druhém vydáni u Kobra 1882. Došed úsp-
chu genrem veseloherním. Jeábek nespustil se

ho na ráz, a vloha jeho i nálada duševní

spíše zdála se tíhnouti k hlubokému, vážnému,

a napsal ásten pod vlivem Freitagových práv

tehdy oblíbených »Žurnalist« své Cesty veej-
ného mi není (14. bezna 1866). Práce, poctná

cenou Náprstkovou, zabíhá pro nás dnes již píliš do

fraškovitého, neurit charakterisujícího a nepravd-

podobného, nicmén však uznati jest, že autor

uml se dosti vymaniti ze svého, soudobým úsp-

chem svdného vzoru a vložiti do hry mnohá

vlastní ostrá pozorování žurnalistického života.

Satira lákala Jeábka ješt dále: 22. ervence 1870

sehrán v arén na hradbách aktový žert Zde se

žebrati zapovídá, šlehající pomry, jež umni
posílají žebrotou. K vrcholu svého dramatického

tvoení dopjal se však autor Služebníkem
svého pána (22. listopadu 1870) a Synem
lovka (22. bezna 1878), mezi nimiž tísní se
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jen skrovnjší satirický žert Ti doby zem
eské v Komárov (17. srpna 1870 v arén
na hradbách), plný souasných narážek a šleh.
Oba hlavní výtvory Jeábkovy jsou píliš známy,
než abychom tu o nich ztráceli slov. Žijí — zvlášt

Služebník — na jevišti a jsou prvý z kus
smlým rozmachem k eskému dramatu sociálnímu,

k emuž Jeábka nadchl píklad Pflegrv v románu,

druhý obrazem historickým velkého slohu, jímž básník

v rámci dobe studované doby podali zamýšlel

djinami v>''Strahu dob souasné. Nestail všude

pehodnotiti tžké idey v dramatickou silu, ale zstal

tu pece rozlet, jenž imponuje vli. Služebník
svého pána je zpracováním šastnjší, celistvjší,

uchvacuje zjiteností processu mezi tvrcem-vyná-
lezcem a prostedním typem vykoisovatele, má
scény bezprostední síly, a teba jednotlivé postavy

nebyly propracovány k individuální pravdivosti, jsou

to povšechn zachycené poutavé typy, nevymykajicí

se reálnému ovzduší. Služebník svého pána
(poctný cenou Náprstkovou) náleží k nejlepším

kusm eského inoherního repertoáru a uhájil si

místo své i ped soudci cizími fsehrán s úspchem
na divadelní výstav ve Vídni, peložen dvakrát

do nminy, a také na srbském královském ná-

rodním pozorišti v Blehrad doznal v pekladu
Raušarov a Chiblerov, za režie Rajkoviovy a

s hlavními pedstaviteli Ivanovidem (Dornenkron) a

Gavriloviem (Budil) 30. kvtna 1892 rozhodného

úspchu). Poslední práce pinesly Jeábkovi skla-

mání. Historické drama Závist (9. kvtna 1884),

jímž chtl exemplárn na praný vystaviti odvký
hích slovanského plemene a píinu jeho rozkladu,

minulo se s oekávaným výsledkem, jsouc poznáno

jako píliš chtné, v povahokresb rozplizlé a vratké,

ve stavb za rafflnovanými effekty se honící (na

p. výjev na vži). Pseudonymn sehraná veselohra

Kterak sláva omrzí (18. dubna 1887 pod

jménem Jana Souka) nezachytila, »Magdalena
našeho vku* (Zavržená mezi ženami 1891)
provedena teprve po smrti autorov, v listopadu 1897
ve smíchovském cyklu Máje, a svdí jen o autorov
obratnosti technické, s níž lokalisoval román Wil-

liama Willkie Collinse z války francouzsko nmecké
v rakousko-pruskou do Cech.

Nebylo však sklamání dramatického autora je-

diným, jež zkalilo básníkovo odpoledne. Smrt
jediného synáka, s níž do svého konce nemohl

se smíiti, sklamání v karriee politické a na konci

i vdecké byly k rostoucím píznakm neodvratné

choroby onmi kapkami pelyiiku, jež osud neúprosn
lil do jeho íše. li. 1879 dosáhl Jeábek doktorátu

filosofie a mínil se habilitovati. Než spis jeho

>Stará doba romantického básnictví* 1883 pijat

byl mladší kritikou nepízniv, a pinášel po stránce

literární mnoho nového do našeho písemnictví a to

slohem pružným a ukázkami dobe volenými i vt-
šinou, aspo co se týe pevod Vrchlického a

Sládkových, skuten básnicky pekládanými. Ne-

srovnalost látky byla kletbou spisu, jako skoro

celého díla Jeábkova, potácejícího se mezi roman-
tismem a realismem, historismem a satirou. Jeá-
bek stále více se zasmušoval, stále více podléhal

chorob. V posledních létech trápil jej exsudát na pravé

pleci. Jakmile nastalo sebe menší rozilení, ozvala se

palivá bolest, jíž Jeábek elil úderem pravice

do sužujícího jej bolavého místa. Ten pohyb byl

mu v posledních letech píznaným, a tak znali

jej Sobotetí, když se svými páteli promenoval

na úzkém prostranství mezi poštou a Besedou. Je-

ábek v rozkvtu let svých dosti cestoval. R. 1869
a 1873 byl v Itálii, r. 1872 v Petrohrad a Mo-
skv, 1877 v Nmcích, zvlášt v Drážanech a

Mnichov. Poslední jeho cesta byla do Montreux
na jezee ženevském r. 1885, kde hledal úlevy

své nemoci... Nenabyl jí až na Velký pátek 31.

bezna 1893, kdy skonal po mnohém utrpení ve

svém byt na Král. Vinohradech. Posledním léka-

ským rádcem byl mu dr. Walter (Trévall. Poslední

spoleností, kam v úterý a pátek do l^riedlándro-

vých lázní zavítával, pi-átelé dr. Ort, Jul. Zdeborský,

MUDr. erný. Pedtucha smrti dlouho jej zastio-

vala. Jakmile slyšel vyprávti o njaké chorob,
zasmušil se, a bylo již po nálad. Proto býval pode-

zíván z hypochondrie svým okolím, jež nevdlo,
kolik pítel jejich trpí tlesn i — duševn ne-

úspchy svého roztíštného žití.

A pece památka Jeábkova zstane jasná v e-
ské dramatice. Byl jí — teba v jediném bodu,

ve svém Služebníku — eským Augierem,

jako Augier jsa prkopníkem nových cest, jako

on žije na rozhraní dvou tíštících se styl : sou-

mraku romantismu a ervánk realismu.

Dokud Jeábek inn a vlivn zasahal do sou-

asných otázek divadelních, což inil i jako autor,

i jako kritik a do porot i komisí volaný soudce,

bylo jeho žhavým páním, aby imposantní výhled,

jenž skýtá se od Stéblovic na ediovou vyvelinu

Trosek, zvnn byl ukázkou krajiny z nejluznj-

ších v Cechách na hlavní opon Národního divadla.

Pání jeho se nesplnilo, ustoupivši právem návrhu

širšímu, všeobecnjšímu. Ale rodáci sobotetí sbí-

rají nyní na Jeábkv dm, jenž má se státi du-

ševním stediskem msta, a kde též divadlo na-

lezne své místo. Nemlo by se pi tom vzpome-

nouti na uskutenni pání muže, jehož jméno
budova má nésti, a jenž naleží k rodákm msta
nejvtším ?
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K. J. KKONBAUER:

Starý vlastenec.
(J. L. Turnovský.)

ednou jsem vyizoval
J. L. Turnovskému po-

zdrav nejstaršího ba-

kovského obana, jenž

ho dobe pamatoval
z dob, kdy Turnovský
jako uedník tužil se

za kupeckým pultem
v krám pana Pro-

j cházky na námstí
v Bakov. Turnovský ml ze vzkazu nesmír-

nou radost. Živé se vyptával na starce a po-

slouchal s rozjiskienýma oima vypravování
moje o jeho životních osudech. Jako sobotecký
rodák lnul ke kraji, v nmž prožil první léta

svého mládí, a sliboval, že se jednou zase

musí do toho Bakova podívat.

Rozpovídal se a, pokud se pamatuji, poprvé

v souvislosti nartl svou minulost. Nevím
o nikom druhém, kdo by ml tak kaleidosko-

picky pestré zaátky, tak tžkou prpravu do

života.

»Tam jsem slyšel cikánskou píšalku* —
vzpomínal Turnovský . . . ^'za kterou jsem

se hnal po celý svj život. etl jsem všechno,

co mn pod ruku pišlo, pídil jsem se po
knihách, asopisech a zejména po divadelních

kusech v celém mst, a když jsem svou ží-

ze po etb nemohl nasytiti v míst, pátral

jsem v okolí po lidech, o kterých jsem se

mohl domnívati, že mají slušnou knihovniku.
Zlaté asy jsem ml u uitele pana Josefa

Tondra, jenž mn knihy a asopisy pjoval
s takovou ochotou, že jsem se vždycky tšil

na chvíli, až zaukám na dvée jeho bytu.«

Turnovský z kupeckého zákoutí vyšinul se

na žurnalistické keslo v pedním pražském
denním listu: hošík, jenž sám sebe vzdlal

a všemu, co uml, nauil se v pozdních ho-

dinách noních, probil se po kivolakých ce-

stikách k úadu tajemníka •eského, klubu«

a stal se konen editelem kanceláí Ústední
Matice Školské. Více než jedenáct rok stál

v ele složitého, každým rokem se vzmáha-
jícího úadu ústední správy matiní, a když

jako pensista Spolku eských žurnalist ozná-

mil, že vystoupí ze služeb matiních, napsal

mu výbor na rozlouenou toto podkováni

:

»S uznáním a vdností vzpomíná výbor

psobnosti Vašeho Blahorodí pi zakládání

spolku, innosti, již osvdoval jste, nebyv

ješt ani lenem výboru ani ve svazku úed-
nictva matiního, jako delegát spolku ph za-

kládáni škol a opatroven matiních ; a konen
dlouholetého, obtavého, nezištného a neumor-

ného psobení Vašeho Blahorodí jako lena
výboru a pozdji editele kanceláe Ústední
Matice Školské v Praze, již i péro Vaše
v ušlechtilých snahách jejich vždy ochotn
podporovalo.*

Životni osudy Turnovského vykazují ne-

pehlednou adu rzných stanic. Bylo mu
šestnáct rok, když zatoužil po sláv herecké.

Do Mnichova Hradišt zavítala ke kratšímu

pobytu spolenost Filipa ZoUnera, u které

psobil Josef Kajetán Tyl.

Jméno toto psobilo na Turnovského a-
rovným zpsobem. Tajuplnou touhou puzen,

rozebhl se do Hradišt, vyhledal Tyla a prosil

ho, aby mu pomohl k divadlu. Kde by se

byl Turnovský jenom ve snu mohl nadíti, jak

památné, jak dležité bylo toto jeho setkání

pro oba . . pro nho i pro Tyla?

Jednou probuzená vášeií nedala se už utlu-

miti . . . bylo Turnovskému souzeno, aby napil

se hokosti z kalicha, jejž Tj'! až na dno
vyprázdnil. Po svém zvyku i Turnovskému
domlouval, aby nedal se svésti lákavou blu-

dikou na dráhy, po kterých pjde s krváce-

jícím srdcem ... ale co dbal Turnovský
starostlivých výstrah ! Za dv léta na to byl

lenem divadelní spolenosti Prokopovy.

Když mn jednou Turnovský vypravoval

o svých hereckých zkušenostech, prohodil

toto: »Napsal jsem knihu ,Z potulného života

hereckého'. Na prknech neml jsem valného

štstí . . . zkusil jsem jako koující herec

dost a dost, ale nelituji toho. Bylo mn sou-

zeno, abych život tento poznal, byl jsem her-

cem, a proto mají ke mn zejména venkovští

aktéi velikou dvru. Jsem pražským jejich

patronem, rád je vidím, když ke mn pijdou,

a jsem šasten, mohu-li jim poraditi nebo

pomoci.*
Putovali k Turnovskému jako ku svému

divadelnímu konsulovi. Turnovský má o di-

vadlo svoje zásluhy, o kterých není teba se

zmiovati. Ale považuji za vhodné pipome-

nouti obtavost jeho k eským hercm a he-

rekám, kteí, nevdli-li v rozpacích^ kudy

kam, vždy vyhledali Turnovského, jenž všechno

jim obstaral a o záležitosti jejich peoval

s krajní svdomitostí. Byl jejich otcovským

pítelem a zastancem a byl jediným, a myslím,

že posledním jejich kronikáem. Do-

kud Turnovský žil, dovídali jsme se o hercích,

plahoících se po venkov, zajímavé zprávi-

ky. Když shasl, zmizely informace tyto ze

sloupc žurnál, a nevím, nalezne-li se už

nkdo, kdo by osudy jejích znal tak, jako
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Turnovský, a kdo by je registroval s takovou
láskou a s takovým zanícením.

Pochopí dozajista každý, že z pouhé piety

k zesnulému uvedu jméno jeho v souvislosti

s Maximem Gorkým. Žvotní bhy jejich mají

cosi podobného. Turnovskj' jist také tak

krut zápasil, než prosekal se k lepšímu e.xi-

stennímu životu. Víme, že byl kupeckým
unm, u divadla byl vším možným, k emu
se dalo jeho rukou a. nohou použiti, a když
vidl, že z ibhl do slepé uliky, zaboil jinam.

Finanní stráž stala se jeho útoištm, a my-
slím, že to byly nejtrpí chvíle jeho života,

když v branách a v pivovarech konal službu

a poítal, kdy
asi doká se

vj'plnní zá-

vratného snu
každého fi-

nanníka, re-

spicientské

šarže, která

zaruovala ja-

kés takés ži

vobytíko.
Svtýlko to-

to však kmi-
talo v tak ne-
dozírn daleké

budoucnosti,

že se Turnov-
ský odhodlal

k nové zm-
n. Odhodil
uniformu a

pustil se fza
Prokopem, u
nhož práv
v tu dobu di-

vadelní koínk}'^ zapouštl Jindich Mošna.
U spolenosti Standerovy setkal se Turnov-
ský se vdovou po Tylovi a její sestrou, v té

dob populární herekou si. Annou Rajskou,
kterou pojal za svou cho.

Nastaly nejhorší doby. Bída zaLikala na
dvée mladé domácnosti, a když nebylo do
eho kousnouti, popadlo se to, co slibovalo

aspo tolik, aby nebyl hlad. Turnovský na-

stupuje pout po vlastech eských, ale tento-

kráte ne jako koující herec, nýbrž jako —
kolportér nakladatelského podniku I. L. Ko-
brova v Praze.

»Kdj'by nebj'lo toho proklatého dívadla« —
požaloval si kdysi . . "mohl jsem býti kupcem
v Bakov, kdybych byl neseišh! s obchodního
uilišt, kdo ví, zdali bych to byl nedotáhl
na bankovního editele, a kdybych byl zstal
kolportérem, mohl jsem se státi knihkupcem,
k emu by mn byl jist Kober, jenž mn
velice pál, dozajista pomohl. Ale to zpmpadené

Humprecht u Sobotky.

divadlo mn nedalo pokoje. Otevelo se pro-

zatímní divadlo, a všechna moje touha nesla

se za nevadnoucím mým ideálem.*

Turnovský však ani tentokráte nepochodil.

Tyl ml pece jenom pravdu, když ho zra-

zoval, aby se touto Sirénou nedával zlákati.

Z divadla zaboil Turnovský k novinám. Krá-

sv »as« byl první jeho novináskou štací.

Sotva že^se ponkud do nového povolání
vpravil, »Cas« zanikl, a Turnovský znovu vy-
hledával u divadla existenci.

Kronika jeho života z této doby vyplnna
je strakatou smsi úspchv i nezdar kou-
jícího herce, jenž nadarmo hledal pevného za-

kotvení. Roku
1871 uzavel
Turnovský

poslední kapi-

tolu • potulné-

ho života he-

reckého* a po
druhé hledal

útoišt u no-

vináského ce-

chu. R. 1872
bj'l redakto-

rem i>Slova-

na«, rok na to

spolupracov-
níkem » Pokro-
ku*, v nmž
zaujímal vždy
pední posici.

Když pak po
jedenáctiletém

psobení v
Matici odebral

se na odpo-
inek, zaal

vydávati svoje pamti, kterých bohužel nedo-

konil. Novináství se však nevzdal . . ponechal
si redakci ^Vstníku Ústední Matice Školské*

a redigoval Nedlní Listj' »Hlasu Národa*.
Nkolik zvláštních osudových moment bylo

v život J. L. Turnovského.
Když poali jsme pociovati neblahé ná-

sledky nmeckého Schulvereinu, vidli vla-

stencové eští nezbytnou nutnost toho, založiti

spolek obranný. J. L. Turnovský byl mezi tmi,
kdož postehli velké nebezpeí a kdož usilovali

o postavení ochranné bašty. Po letech ízením
osudu poven Turnovský zodpovdným úi-a-

dem v matiní kancelái a prokázal národnímu
ústavu služby, na které nemže býti zapo-
menuto.

Ale ješt významnjší je hra osudu, která

zpsobila jeho setkání s Tylem a hlavn s jeho

osielou rodinou.

K Tylovi se uchýlil, když uchvátila ho di-

vadelní horeka, a vyhledal ho v bezprosted-
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ním sousedství msteka, kde by byl Turnov-
ský jist po celý svj život zstal, kdyby ná-

hoda byla Tyla nezavála do Mnichova Hradišt.

Tžké osudy stihly potom Tyla, a když v Plzni

vydechl, zstala po nm etná, nezaopatená
rodina. Tyl byl v poslední doby svého života

zamlklý, a veliká tesknost obestírala jeho oi.

Paní Marie Ryšavá zastihla jednou Tyla se

slzami v oích nad skupinou robátek, hrajících

si kolem stolu, u kterého jejich otec pracoval.

Turnovský pojav r. 1859 za cho Tylovu
švekruši Annu Rajskou, umínil si, že postará

se o churavou jeho vdovu i drobné siroty

Tylovy. Vzal na sebe veliký úkol, který
splnil jako vzorný a svdomitý muž.
Vším právem uznává se zásluha Turnovského,
kterou získal si napsáním dkladného životo-

pisu Tylova — ale jist daleko vtší in vy-

konal Turnovský tím, že se postaral o to,

aby dti Tylovy netrply hlad a nouzi.

Nezapomenu na chvíli, kdy se Turnovský
o tomto svém inu zmínil.

Pišel jsem k nmu, abych ho požádal

o njaká data, týkající se divadla. Turnovský
vyal desky, ve kterých ml uschovanou nej-

dležitjší svou korrespondencf a svazek sta-

rých, vzácných dopis. Rozvázal balíek, dal

se do tení a na mne, jak se zdálo, docela
zapomnl.
Turnovský etl Tylovu korrespondenci, etl

list za listem, až nadešel soumrak. Pozoroval
jsem, že je neobyejn pohnut a vzrušen.
Chodil dlouho po pokoji . . . najednou se u mne
zastavil a promluvil tato slova:

»Vy mne jist pežijete, . . . jste redaktorem
asopisu, ve kterém jsem dlouhou adu let

psobil. Rád bych, abyste nco napsal, až budu
ležeti na márách. Xeucházím se o žádnou
pozornost — nestojím o žádnou chválu, ale

o nco vás prosím . . . Nezapomete napsat,

že jsem našel Tylovu ženu a jeho dti v ne-

utšené situaci . . . napište, že ujal jsem se
jichjakojejích druhý oteca žejsem
to uinil z opravdové úcty, z isté
piety k Josefu Kajetánu Tyloví. To,

myslím, že je in, který mže býti zazna-
menán . . .«

Napsal jsem to dív než Turnovský shasl.

Od té doby si toho nikdo nepovšiml. Ve chvíli,

kdy píši o Turnovském jako o píslušníku
významné skupiny soboteckých rodák, po-

važoval jsem za vhodné, osvžiti v pamti
velkou a krásnou tuto zásluhu »starého vla-

stence«, který se nám úžasn rychle vytrácí

z pamti

KAREL KLOSTERMANN:

Mlhy na Blatech.
Román.

(PokraovánL)

pravd vc mla se

takto

:

Dva roky v dušev-
ním vývoji mladé dívky
znamenávají mnoho,
aspo z pravidla. Apo-
lena šestnáctiletá mno-
ho nepemýšlela, skoro

slep se poddávala
svým citm, blouznila

a stavla v hlavince vtrné zámky, daleké vší

skutenosti a možnosti, hrozícího nebezpe-

enství ani nepostehujíc; avšak Apolena
osmnáctiletá už ponkud zmoudela a její

rozum poínal nabývati vrchu nad blouznivými

peludy skoro dtiímé fantazie. Poínalo jí

býti jasno, že nebude dlouho lze ukrývati

ped svtem a lidmi její pomr s Vojtou.

Díve nebo pozdji njakou náhodou vše se

mže vyzraditi ; závratné, trapné strachy na
ni chodily pi tomto bez ustání a ím dále

tím silnji na ni doléhajícím pomyšlení. Strašná

hanba na ni padne ; krom toho znala otce

;

zví li, dovtípí-li se eho, bude konec všemu,

konec s dsem a hrzou. Pi všech tchto

obavách cítila, že láska její netoliko neochabla,

nýbrž spíše vzrostla, možno-li, a se vší její

bytostí, s celou její duší se slouila. Stála ne-

odvratn pi svém pedsevzetí, že jinému ná-

ležet nebude než Vojtovi; pipadalo jí, že

s dob, co Vojta pro ni a k vli ní tak velice

se zmnil, tato její láska nabyla cosi posv-
ceného, bohulibého, a stokrát radji by byla

volila smrt, než by od ní byla upustila. Schá-

zívala se noní dobou s Vojtou, za humny,
v polích, nejastji v sadu, v úkrytu koví,

lemujícího nyní istou vodou nahnaného ryb-

níku, toužila po tchto schzkách, ale schze
bývaly kratší, plny horeného chvatu a neustá-

lých obav. také rázu zcela jiného než díve.

Nedocházelo pi nich více k onm vášnivým,

boui.vým výjevm. Vojta se jevil nápadn
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zdrželivým; v nm zajisté se probudila úcta

k jejímu panenství, ona pak si ím dále tím

pevnji uvdomovala své panenské dstoj-
nosti ; také velmi asto, bhem asu skoro
pravideln Václav býval pítomen jejich schz-
kám. Sedávali pospolu, rukou v ruce, neoby-
ejn vážné hovoívali, tšíce se navzájem
ujišováním, že od sebe neupustí, by i da-
leká a neznámá byla budoucnost, která jim
umožní, aby byli zcela svými, a tvrdá, ne-

oblomná byla vzájemná jich víra.

Jedné noci, asi rok tomu, na sklonku léta,

okolo sv. Bartolomje, sešli se samotni, bez
Václava, v sad, na behu rybníku. Byla
tmavá, neprostupná noc ; na jihu, západ i se-

veru kupily se erné mraky, vysílající dlouhé,

oste ohraniené výbžky do sted nebes
bán, na zpsob obrovitých prst hroziv
vztažené ruk}'. Odevšad se blýskalo, v dáli

temn rachotil hrom.
»Tys pišla, bouky ses nebála!* vece Vojta;

>neoekával jsem t; však víš, že jsem zde
každé noci. Vždy vím, že pijdeš, budeš-li

moci.«

Usmála se na, vidl její úsmv v modravém
svtle blesku.

»Nebojím se bouky, nieho se nebojím,*
odpovdla, objímajíc jeho rameno, »nieho,
když tys pi mn . . . Ani tebe už se nebojím a
tisíckrát radši t mám . . . proto žes jiný . . .

proto že t už nemusím prosit, abys m ne-

chal . . . Jen ped sebou mám strach, proto

že t mám píliš ráda!«

Odmlela se, ale po chvíli poala znovu
k nmu mluviti.

»A pece, mj miláku, není dobe, co
dláme. Moc jsem o tom pemýšlela, k Pánu-
bohu se modlila, aby m osvítil. Klameme
rodie, za jejich zády se scházíme. Je to

hích a k niemu to nevede. Poslyš Vojto ! . . .

bouka se blíží, hrom silnji burácí. Bojím se

tu s tebou pobýti . . . nikoli bouky . . ekla
jsem ti, že se jí nebojím. Ale myšlenka na
mne chodí, že by matka se mohla probudit,

shánt se po mn . . . kdyby nás tu našli . .

nás samy dva . . pomysli ! . .«

»Neboj se, pospolu nás nenajdou. Mne
v noci nikdo nenajde, nikdo nepekvapí . .«

•Dobe . . vím, vím, ale není v poádku,
že jsme tu potajmu, Povím ti nco, mj zlatý,

povím ti, abys vidl, jak t mám ráda a že
pro tebe \šeho se dovedu zíci. .Musíme se

rozlouit, rozejít . . na as, rozumíš ? . .

abychom, až nadejde doba, na vždy mohli
býti svoji . . .«

Vyteštil zraky.

»Rozejiti? - jak? — co to mluviš?« vyrazil ze

sebe, vášniv, divoce, po dívjšímu. ^Já nikdy
neupustím od tebe, a ty také nesmíš. Tys mi
to slíbila . . .«

»Pokej, miláku! dej domluvit; Já práv
tak málo od tebe nepustím . . . Ale za rok
vojna t odvede tak jako tak, a my se vidt
nebudeme. S oí mi sejdeš, ale od srde ne-
opadneš. Z vojny, 15h dá, se vratiš, a potom
bude teba jinak. Nevím ješt, jak a co, ale

doufám pevn a v slovu ti dostojím. Že pak
bez tak se rozejít musíme, bude dobe, roze-
jdeme-li se díve. Teba tu ob pinésti; máš-lim opravdu rád, nebudeš se vzpírat.*

On zarputile mlsl ; ve stále se optujícím
svtle blesk vidla tuhý boj, jenž se na jeho
oblieji zrcadlil. Dala se do páe.

>Nechceš-li dobrovoln,* pravila po chvíli,

»nemám síly, abych t od sebe odhánt sta-

ila, a budu stát k tob, dj se co dj. A\e
sepiatýma rukama t prosím, smiluj se, jako
jsi se díve smiloval, a vyslyš mou prosbu,
proto že se mi vrátí klid a s klidem možnost
uvážiti, eho teba uinit, abychom byli svoji

navždy, ped Bohem a ped lidmi . . .«

On neodpovídal. Podle nich ani lísteek ne-
zašelestil, ani vtíek nezadul, jen v dáli val
hrom skoro bez pestání. Naklonila se k nmu,
položila hlavu na jeho prsa, slyšela tlukot

jeho srdce a tžké jeho dýchání.

Tu on ovinul ramenem její šiji, obrátil nžn,
zlehouka její hlavinku, tak že mu vidla do
oí.

»Máš pravdu,* pravil mkce, »pjdu. Pjdu
teba zítra . . .«

>Ne. zítra ne,« odpovdla, šastn se usmí-
vajíc, »ale o sv. Ondeji dáš výpov. Ped
tím já promluvím s otcem. Kdy .' co ? jak ? —
nevím ; ale Pánbh mi to snad vnukne.*

Jak hlavou ležela na jeho hrudi, oi majíc

obrácené k nmu, ovila obma ramenoma jeho
šiji, stáhla k sob jeho hlavu a jejich rty

splynuly v dlouhém celování, istém jako voda
horských studánek, pod erným mraným
nebem, plném blaha z božího ráje vytrysklého,

a hrozivá ruka nad jich hlavami dávala jim

požehnání. Potom se zablesklo, jako by celé

nebe se bylo otevelo, modrá, tetelivá svtla
peletla pes celou ohromnou klenbu boží

bán a rána zadunla, že zem se otásla.

Apolena se vzchopila, skoila na nohy a

hoch pomalu vstal.

»Te bu s Bohem!* zašeptala. »Jsi náš!
jsi náš ! . . . Pamatuješ se, co bába ekla ve

Zbudov . . . tenkrát, víš ? . . . Kdo ob pinést

dovede, je jako Kubáta . . A tys tu obt pi-

nesl. Bude všecko dobe mj miláku ! . .

bába se modlí za ty, které v srdci nosím.

Už se tu scházet nebudem, leda budeli s námi
Václav, ale vytrváme, vi, mj zlatý ?*

Objali se ješt jednou, pocelovali
;
pak od-

bhla dívka. Vojta zvolna usedl na místo,

kde ped chvílí sedli, hlava jeho sklesla,

prsty se zaryly do drnu. Podobalo se mu, že
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nevýslovn sladká vné jej ovívá, vn z mateí
doušky a rží, dech duše té, která v nm
lidskou duši probudila. Níž a níže sklánla se

jeho hlava, až elo se dotklo požehnané matky
zem, svaté blatské pdy, potem a krví dáv-
ných pedk zvlažené, piidy jeho tak práv,
jako tch, jichž byla v knihách zaneseným vla-

stnictvím, pdy, po níž chodily bílé nohy, na níž

odpoívalo sladké tlo, pdy, z níž dýchal
vonný duch duše jeho Apoleny. Nevidl
kižujících se po erném nebi modrých blesk,
neslyšel burácení hromu, jen istý blankyt
nebe jeho nitra smál se na a na uši mu
znla hudba slov, jež dívka k nmu byla pro-

mluvila. Tu vytryskly slzy z jeho oí, oj, slzy
bez hokosti, a blaze mu bylo jako nikdy
pedtím. —
Tak skonila poslední schzka, ktenm mli

sami dva Apolena s Vojtou ; z tch as až
asi do íjna se sešli ješt nkolikrát, ale nikdy
už bez Václava, jehož zasvtili zplna do svých
úmysl. Ovšem, vidli se denn, a nmá e
oí, lehké dotknutí rukou, tu a tam vymnné

slovo, vše úkosem, vše na rychlo, muselo jim
dostaovati a také, pes všecku touhu vábící

je k sob, jim dostaovalo.
Kterés nedle ped posvícením, hned po

obd, Václav a Apolena vyžádali si dovolení
navštíviti bábu ve Zbudov a prosili zárove,
aby Vojta sml je doprovoditi. Rodie ovšem
nieho nenamítali a tož tedy trojice mladých
lidí se tam vydala.

Byl pkný, jasný a teplý den babího léta,

as takový, jako onen tenkrát, když sedláci se
radili v píin dlení Blat. Vzpomínali ho a
hovoili o všem, co se tehdy pihodilo.

»Ten den tenkrát,* pravil Vojta, ^udlal ze

mne jiného lovka, vyhnal mi z hlavy ty

zteštné vci a oi se mi otevely. Te ani ne-
chápu, jak jsem mohl mít myšlenky, za jakými
jsem se tenkrát honil. Tak se tším na tu starou
panímámu, zrovna svatá je. Musíte jí zase
íci, aby povídala o Kubátovi. Poád si to pi-
pomínám a do své smrti nezapomenu. Až od
vás odejdu, až budu na vojn, budu se tšit

s tmi upomínkami- (Pokraováni.)

K TETÍMU SJEZDU RODÁK
SOBOTECKÝCH,

(Rodišt Václava Šolce a F. V. Jeábka, útulná

I \ Sobotka, jež v kraji, nad nimž starobylý

Humprecht vévodí, tvoí bránu k »eskému ráji«,

piodla se slavnostním rouchem, aby dstojné uví-

tala své rodáky, jež z rzných konin sjedou se

tchto dn, aby spolu pobyli nkolik družných

hodin a vzpomnli tch, již navždy odešli v tajuplné

kraje, z nichž není návratu.

Úcta a láska soboteckých k rodnému mstu
osvdila se již astji a zanechala trvalejší stopy,

jež pipoutaly pozornost i nejširší veejnosti. V tom
smru hned první sjezd rodák soboteckých roku

1882 poádaný stal se významným, nebo platil

vzpomínce pedasn poesii eské neúprosným osu-

dem vyrvaného Václava Šolce, jemuž studentstvo

sobotecké krátce ped tím zbudovalo nákladný

pomník, který svdí o jarém nadšení, o nmž
dnešní mládež snad ani nesní.

Trvalou vzpomínkou na první sjezd zstal i ob-

jemný, Vác. Jos. erným uspoádaný >Památník<,

jenž vedle nkolika cenných prací literárních obsa-

huje i seznam rodák soboteckých, v nmž stkví

se nejedno zvuné jméno. Vedle tvrc »Prvosenek«

a oSlužebníka svého pána« nalézáme tu na slovo

vzatého vlastence, dvrného pítele Jungmannova

a Markova, dkana P. Vetešníka, který stál

v ad buditel národa eského, jako prostý, ale

neohrožený a krajn obtavý vojín, vynikajícího

publicistu eského, s osudem Tylovým úzce spja-

tého J. L. Turnovského, bývalého biskupa krá-

lovéhradeckého P. E. Brynycha, který již v nej-

útlejším mládí v dkanském chrámu soboteckém

ministroval, bývalého starostu mst pražských JUDra

Jindicha Šolce, dvorního radu MUDra
Hynka Pelce, býv. archiváe msta Prahy a

spisovatele F. Dvorského, redaktora »Politik<

J. Hrdliku, z/nlého redaktora »Krakonoše«

a »Slovanských list* Ant. apka, adu vyni-

kajících paedagog, jakými jsou prof. chemie na

eské technice R. Raýman, býv. vychovatel princ

ze Schvvarzenberg dr. Jan Novák, editel e-
ského ústavu uitelského v Hr. Králové J. R.

Novák, editel gymnasia v Písku K. Cumpfe,
gymn. prof. a autor etných pírodovdeckých dl
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A. Bernard a gymn. prof. F.

Hrdlika, dále dvorní rady pre-

sidenta vrch. zem. soudu J. Z.

ryt. Ježka, K. Kratochvíla,
který zahájil svou kariéru v So-

botce jako soudní adjunkt, a dr.

V. Boka, vynikající prmysl-
níky cis. radu a seniora sboru

obec. starších v Praze J. V. No-
váka, a ed. cukrovaiú J. Egra,
duchaplného mechanika a hodi-

nái^e J. Prokeše, který spolu

s výborným mathematikem, dlou-

holetým soboteckým kaplanem P.

D. Simnkem dali prvni popud

k oprav orloj pražského a olo-

mouckého (devný model druhého,

Prokešem v letech šedesátých zho-

tovený, nalézá se v mstském
museu v Praze) a m. j., k nimž
v dob poslední pidružili se íš-

ský a zemský poslanec J. M a š tálk a, spisovatelé

F. Maenka a Fráa Šrámek a mnozí jiní

v život veejném se vyznaující muži.

Z »Památniku« dovídáme se dále, že Sobotka dala

Praze nejen starostu, ale i arcibiskupa, jimž stal se

v roce 1733 dkan Antonín Píchovský z Pi-

chovic.

Zdravé ovoce pinesl i druhý sjezd rodák so-

boteckých v r. 1893 uspoádaný, pi kterém slav-

nostním zpsobem odhalena byla pamtní deska

na rodném domku spisovatele F. V. Jeábka,
jež zasazena byla piinním » Družstva Jeáb-
kova**). Oslavného aktu súastnily se tehdy i etné
korporace pražské, v jichž ele uvádím pouze e-
skou Akademii, již zastupoval mistr Jaroslav

*) Ustavilo se krátce po smrti Jeábkov, aby pa-

mátce jehu zbudovalo trvalý pomník v podob velkého

spolkového domu, jehož stavba již v dohledné dob se

uskuteni.

Jevišt sot.. divadla.

Hledišt soboleckého civada.

Vrchlický, a spole'< »Máj«, který vyslal k slavnosti

spisovatele K. V. Raise.

Živou pozornost pipoutali k sob tehdy zdatní

ochotníci soboteti, kteí v nádherných kostumech,

jež Národní divadlo k slavnostnímu pedstavení za-

pjilo, sehráli Jeábkova »Syna lovka« s tak

pronikavým úspchem, že výkon jich vzbudil za-

sloužený obdiv i nejpovolanjších znalc.-

Divadlo bylo ostatn v Sobotce vždy s velkou

láskou pstováno a to již v dob našeho národního

probuzení. Praví se, že již koncem 18. století piln

hráli se tu eské ku;y, a když v r. 1848 bývalá

solnice, v radniní budov se nalézající, petvoena
byla v vjtulné divadélko, poádána divadelní ped-
stavení skoro každé nedle, najm arci o prázdni-

nách, kdy nadšeni studenti vítzn vtrhli do msta
a rozeili jinak klidnou hladinu všedního jeho ži-

vota. Odehrály se v té dob (najm v r. 1858)

pravé herecké závody, jež obecenstvo sledovalo

s nejživjším zájmem.

Na jeden z tchto zápas starší ( byvatelé

soboteti až do dnes vzpomínsjí. Odehrál se

mezi básníkem Václavem Šolcem a dr. Janem

Novákem, o nmž již díve jsem se zmínil. Oba

bezprostedn za sebou vystoupili v titulních

úlohách .Slepého mládence* a oblíbené tehdy

hry >Jan za chrta dán«. Kdo dobyl palmy

v tomto ušlechtilém boji, není mi známo, ale

z vypravování pamtník onch pedstavení

soudím, že oba sokové mnoho si nezadali.

Úchvatn deklamoval prý zvlášt Václav Šolc,

jenž i v hostinci »u Mark » nejednou k obdivu

strhl posluchae jadrnou deklamací svých im-

provisovarých básní.

První htrecké vavíny na jevišti soboteckém

sbírí.1 i J. L. Turnovský, který však záhy odešel

k;spolenosti Prokopov. Nebyla nezajímavou so-

botecká skupina nadšených pátel Thálie v letech

padesátých. Vždy náleželi k ní i F. V. Jeábek^
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Jindich Šolc, H. Pele, E. Brynych, V. Dvorský,

V. Boek, ped krátkou dobou zesnulý herec K.

Polák, nynjší starosta sobotecký F. Péi, redaktor

Crha a m. j.

Divadélko sobotecké je mimo to zajimavo i tím,

le k vnitní jeho výzdob znamenitou hivnou

pispl Josef Mánes, dle jehož návrh provedeny

byly nástropní malby v hledišti. Žil Mánes se So-

botkou v úzkém styku a rád vyhovl pání svých

pátel, z nichž zvlášt tehdejšího starostu, lékár-

níka A. Fierlingera, vynikajícího pirodopisce,

u nhož astji dlel hostem, byl si oblíbil. Z Má-
nesovy pracovny vyšly i oba nádherné pamtní
listy vnované F. Palackému a dr. F. L. Riegrovi,

jež Sobotka v r. 1861 zvolila za estné mšany,
kterýmž inem postavila se v radu nejuvdomlej-
ších mst eských.

Upímnou vlasteneckou mysl osvdili obyvatelé

sobotetí ostatn již v dob nejstarší, najm za

válek husitských, kdy vrni památce Husov za

uení jeho nerozpakovali se nasaditi hrdla i statky.

V pohnutých tch dobách klesla Sobotka, která

již r. 1178 knížetem Sobslavem povýšena byla

mezi msta, na pouhý mstys. Hradby její byly

rozmetány, a výsady, jichž po léta užívala, na

dlouhou dobu byly jí odaty. Teprve r. 149S,

v den sv. Bartolomje, vrátil král Vladislav II. na

pímluvu Jana ze Šelmberka Sobotce titul a pri-

vileje msta.
Doba rozkvtu nastala však Sobotce teprve za

vlády pán z Lobkovic, kteí piln starali se o její

zvelebení. Monumentální gothický chrám, jejž pan

Oldich Feli.x Popel z Lobkovic s chotí svou Annou
z Hradce v letech 1500— 1595 znaným nákladem

vystavti dal, až do dnes hlásá slávu šlechetného

tohoto rodu, který již ped tím k Sobotce pilnul.

Svdí o tom na radnici uložený pamtní kancionál,

jejž mstu daroval Václav z Lobkovic. Kancionál

tento, obsahující adu skvostných miniatur, je pa-

mátkou nad jiné zajímavou a stejn cennou, jako

stará sobotecká monstrance, již z nejistšího stíbra

zhotoviti dal pan Popel z Lobkovic. Je to vzáciié

dílo umlecké, ku podivu zachovalé pes to, že po

dvakráte vážn bylo ohroženo, a to za války ti-

cetileté, kdy švédským vojínem ukradeno a jen

zvláštní náhodou ped zkázou zachránno bylo, a

po druhé za válek francouzských (r. 1807), kdy

veškeré kostelní náiní propadlo konfiskaci. Obtavé
mšanstvo vyplatilo tehdy monstranci slušnou su-

mikou, obnášející 372 zl. st., jež v dolarech ho-

tov složilo a tak cennou památku zachránilo.

Skvlou minulost Sobotky významn dokazuje

i originální Humprecht, který pyšn vypíná se nad

mstekem a vytrvale až dosud vzdoruje zhoub-

nétnu zubu asu. Humprecht je v Cechách stavbou

ojedinlou. Orientální sloh jeho živ pipomíná za-

kladatele Jana Humprechta ernína, který na ná-

vrší, kde — jak stará povst praví — pohanští

pedkové naši ke cti boha svtla, blesku a hromu,

mocného Peruna, pálili ohn »sobotky>< zvané, dle

nichž mnozí odvo-

zují jméno msta,

zbudoval zajímavý

ten zámek dle vzoru

turecké vže, v níž

strýc jeho Heman
byl vznn.

Na pohled klidné

msteko mlo svou

rušnou minulost,

která sahá až do

šedého dávnovku.
Zasluhuje již proto

pozornosti, nehled
ani k tomu, že i

vábnou svou polo-

hou dovede zlákati

. vnímavou duši, kte-

rá nalézá tu hojn
pastvy v hlubokých

lesích kosteckých,

jež až k vrchu

Mužskému se tá-

hnou, v idyllických

údolích podsemin-

ských, v romanti-

ckých skalách pra-

chovských i luz-

ném kraji hrubo-

skalském, jež ve-

sms se Sobotkou

pímo sousedí. Až do nedávná byla Sobotka od svta

odtržena. Teprve loiíského roku spojena byla železnicí

trati s Mladou Boleslavi. V nejbližších dnech pak

otevena bude definitivn nová tra vedoucí ze Su-

domre pes Ml. Boleslav kolem rázovitého Hum-
prechta, starobylé Kosti, tajuplných Trosek a dále

>eským rájem« až k Staré Páce. Výhodné spo-

jení s Prahou oteve výletníkm dokoán »bránu

eikého ráje«, které nepochybn nadejde doba

nového rozkvtu. Ladislav Xovák.

Sobotecká monstrance

íTCEShDno woTOi

•• Písn o bledé dive. Zajímavou literární re-

liquii vydalo práv Nakladatelské družstvo Máje

jako šestý svazeek Poetických besed Máje.

Jsou to Václava Šolce, onoho geniálního bás-

níka, jenž jako meteor oslujícím leskem zablýskl

a shasl, milostné písn z mládí, které vnoval kdysi

své dívceTrant. Pluhaové. Do »Prvosenek»
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pojal z nich Sole toliko šest išel a uinil z nich

cyklus »Bílá rže«, jinak — mimo nkolik mála

ukázek ve »Zvonu« — nebylo z písni tch nic ti-

štno a jako kniha vycházejí popr^ré. Akoli po-

cházejí z prvních let básníkova tvoi-eni a napsány

byly asi kolem r. 185S, je v nich Sole již celý,

tak, jak se nám jeví ve svých krásných cyklech

erotiky »Zperlové šrky*, >Pisnvboui«
a »V pod jeseni*, mkký a vroucí elegik, jehož

verše vynikají krásou obraz, lahodou a hudbou
slova. Vydání zasloužily si nejen jako vzácná pa-

mátka, ale i pro svou nhu a milý pvab. Okol-

nost, že básník sám nepijal jich jako celek do

»Prvosenek<, nemolila tu vaditi. Mohlyf tu rozho-

dovati jiné ohledy než literární, na p., aby objem

knihy píliš nevzrostl, a pak, ona ísla, která z »Písní

o bledé dívce* do Prvosenek Šolc nepojal, na-

mnoze vyrovnávají se cenou onm šesti kouskm
vybraným. Ve dnech, kdy jméno Šolcovo optn
oživuje na rtech jeho rodák, bude jist vítána

milá ta knížeka tklivé jeho poesie. —a—

— Dva romány. Napsal F. X. Svoboda.
Velikou obec svých tená F. X. Svoboda potšil

novou knížko'.!, kterou vyplnil dvma románky
Obláky mládí a Tiché povznesení. Pilní

tenái našich pedních belle'ristických list znají

tyto práce, a zejména tenám prvého roníku
Máje zajisté utkvly poetické Obláky mládí
v dobré pamti. Jako skutený umlec perem F.

X. Svoboda zamlouvá se zejména onm vrstvám

tená, které mají porozumní pro náladovost

jeho povídek a jež v lepém, pvabném slohu na-

lézají zvýšený požitek. Uhlazenost i nha jeho vy-

pravování a poutavost jeho milostných líení iní
jej oblíbeným ješt více mezi tenákami než-li mezi

tenái, a pokud se týe stránky jazykové, sluší

Svobodovi vzdáti rovnž zaslouženou est.

Obláky mládí velmi nám pipomínají Mál-

kova proslulého Domácího uitele, a koho
zajímá eská literatura, snadno mže z prací obou
spisovatelv utvoiti si srovnání a úsudek o tom,

pokud za nkolik desítiletí pokroilo naše slovesné

umní. VTichém povznesení spisovatel šastn
eší nesnadný úkol, který si v práci té vytknul —
vylíiti oistu krásné dívky, jež z prohlubn mrav-

ního poklesnutí povznesla se vlastní silou a vlí
k ušlechtilé, vzorné a milující žen. Že se mu to

zdailo dokonale, viJno ze symp.itií, které si tená

zachovává od poátku až do konce pro jeho po-

zoruhodnou hrdinku.

Nkteré ásti tohoto románku jsou neobyejn
jímavé, partii ze salaše pak pokládáme co do ná-

lady za nejzdailejší, a ješt po letech její istá,

ven'.<ovská vn a její svží barvy bezpen budou

oživovali v naší pamti. Ds.

— Obliba lidové písn jeví se ve Španlích
mrou mnohem intensivnjší, než-li u nás. Nejen,

že se lidová píse zpívá co nejhojnji, kdežto u nás

už po léta ustupuje hloupým, bezcenným odrhova-

kám vtšinou vídeského pvodu, ale i básníci

stále hojn pjí formou písn té.

Co u nás vytvoili v tomto smru elakovský,

Sládek, Mužik, Procházka, Pikryl a jiní, má cenu

trvalou, ale až na ne:etné výjimky, nevniká do

lidu, nestává se jeho duševním majetkem. Píinou
toho jest pedevším okolnost, že jen mabu ást
eských verš, napsaných formou lidovou, lze za-

zpívati dle melodie lidové, a také i upadající obliba

lidové písn vbec. A je to škoda! Není hned tak

úinného, bezprostedn psobícího výtvoru, jako

slova, podložená oblíbenému lidovému nápvu. Vzpo-
meme jen, jak obratn užil tohoto prostedku Ha-

vlíek v boji politickém ! Známá »Suselka nám píše<

agitovala proti Frankfurtskému snmu úinnji, než-li

nda úvodních lánk a provolání.

Ve opanlsku lid zpívá stále písn svoje a tvoí,

improvisuje nové; pstitelé básnictví umleckého
skládají písniky ve stilu lidovém, a nejzdailejší

z nich pejimá lid a pje je dále.

Tomuto tvoení lidovému i dle lidového vzoru

napomáhá vydatn snadná for.na tyádkových pí-

sniek a vzletnost a žár lidových písní, které jsou

mnohem rafinovanjší, než-li prosté citem i formou

písn naše, ježstií zdárn napodobiti jenom mistr.

asto nelze ani zjistiti, jak vznikla nkterá píse
španlská, a nejednou se stává španlskému básní-

kovi, že slyší svoji píse z úst lidu — úipch to,

který jej zajisté plní upímnou radostí a pýchou.

P.

^^. Obrázky, jimiž provázíme toto íslo, re-

produkovaný jsou dle zdailýcri fotografii sobote-

ckého amateura p. F. Mencla.

= Dokonení povídky »Za obzorem* píšt.
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Neznámý.

pražských ulicích, kde
pieta, vliv ženy, nebo
snad i smysl pro tro-

chu krásy a poesie

dopával života ješt
nkolika posledním mo-
hykánm bývalých za-

hrad a zahrádek, za-

svitly nade zdí chomáe
bílých kvt, v parku

vzplanuly už celé ohn nejprudších barev a dni

dostavily se nádherné.
Máj, msíc poesie a lásky, zasloužil si ten-

tokráte všechny ty hymnické chvalozpvy,
které se na jeho poest již napsaly. Byl roz-

košný a pvabný.
Mladé slunce vylákalo mne ven. Usedl jsem

do vozu a ekal, až se vlak hne. Poslední

pípravy chýlily se již ke konci, konduktéi
pobíhali podél voz, zavírali dvíka a nutkali

louící se k definitivnímu rozlouení.
Perron osaml. V tom, v posledním oka-

mžiku, kdy již konduktéi dávali znamení
k odjezdu, vyhrnula se na perron z vesti-

bulu malá spolenost sleinek a pán, obstou-

pila nejbližšího konduktéra a žádala chvatn,
aby jim otevel vz. Konduktér vedl je, ne
práv s nejlíbeznjší tváí, k našemu vozu, har-

tusil, aby rychle vstoupili, a celá spolenost
mžikem vpadla k nám dovnit, hluíc a sm-
jíc se svému opoždní. V okamžiku nudné
ticho v našem voze prohálo bylo mládím a

veselím a klidná atmosféra jiskila vtipy a

žerty, které pehlušily i rachot odjíždjícího

vlaku.

Zvlášt dívky byly veselý; smály se bez
ostychu, vesele a srden, zoubky jejich pro-
bleskovaly zdravými, krvavými rty a iperné,
živé oí jejich záily radostí a šastným mlá-
dím. —

Mladíci, ne mnoho starší, kteí je provázeli,

chovali se až s jakousi atektovanou vážností,

jak na ochrance žen sluší, ale i jim z každého
pohledu a pohybu prozaovala bezstarostnost
dvaceti let. — Byli vesms obleeni elegantn,
dle módy: rukávy rozšíené, nohavice zvono-
vité, límce vysoké spjaté úzkou, jednobarev-
nou kravatou. Dlouhé vlasy, sahající až k límci

byly rovn zastiženy.

Dle poznámek byli to vesms nadjní ob-

chodníci a velkoobchodníci, mládež prakti-

ckého svta, která si dnes uinila volno, vy-

jela ven, aby ho užila: trochu si zatanit,

trochu zazpívat a trochu pomilovat . . . zítra

zas v krám, za pultem.

Mládí a humor tch mladých lidí budil

úsmv. Také všichni spolucestující jim od první

chvíle vnovali svoji pozornost, ale znenáhla
zájem ochládal ; tenái novin, kteí pí pí-
chodu jejich pestali íst, našli opt zajíma-

vjší pedmt v tíštnýcn sloupcích a ponoili
se do politických událostí; i ostatní, jeden po
druhém, odpadali. Jeli jsme již venku a do
oken se smála píroda . . .

Náhle v levo. v právo, jakoby se rozsvt-
lilo. Sníh, sníh!

Projíždli jsme práv širokým sadem a kam
jen zrak padal, všude se noil do mkké, bílé

záplavy, která se spustila kolem oken jako
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nejprudší vánice. Tisíce, tisíce bílých, svítivých

kvetli pršelo dol . . .

Dívky byly u vytržení, volaly > krása, krása*

a stanuly u oken.
V té chvíli muž asi tyicetiletý, proti mn

sedící, nahnul se ke mn a pitlumen, zejm
rozileným hlasem, ekl:

>Všiml jste si oí té dívky v ržových
šatech ?«

>Ne . . nevšiml, « odvtil jsem s podivem,
prohlížeje si hubenou, suchou postavu svého
souseda s úzkými, hodn úzkými rameny.
Jevil vzrušení a neklid, který jsem si neuml
vysvtlit Až dosud sedl klidn, s kloboukem
hluboko do ela sraženým, nevšímavý k ce-

lému okolí. Ani nejbujnjší okamžiky veselí

nepivedly neznámého z jeho lhostejnosti; se-

dl v rohu kupé bez veškerého zájmu, i když
všichni ve voze se usmívali. A najednou ta-

kový obrat!

>Všimnte si, všimnte!* nabádal vzrušen,
sám nespouštje zraku s mladé dívky.

Minuli jsme sad a dívky se vzpímily; ta

v ržových šatech s koketním pohybem a ma-
zlivým úsmvem otáela se k jednomu z mla-

dých muž.
Zahlédl jsem oi, které skuten mohly bu-

diti vzrušení. Modré, ale s tou hlubokou, tma-
vou modí letních západ, kdy v ní rozžehají

se plamínky hvzd.
Jsou oi, které dovedou na ráz roznítiti

ohei vášn a žár touhy, a jsou také oi,
které budí v prsou sladkou touhu a vnou
prosbu. Na dn tch oí, se kterými jsem se

práv stetl, hoel plápol vášn i sladká, jemná
touha. Byly to oi dítte i kokety. Dívaly se

ist, užasle, jako se dívají oi dcka do záe
svtel vánoních.

Rozpomínal jsem .se, kde jsem ty oi již

vidl. A napadlo mne : Murillova madonna.
• Zajímavé oi . . .< ekl jsem také tiše.

»Znáte tu dívku ?<

Zavrtl hlavou, dívku se zvláštním vzruše-
ním nepetržit pozoruje.

•Neznám ... ale znám jedny takové oi.
Pravíte: zajímavé,* a nyní se obrátil plným
obliejem ke mn, v nmž jevil se prudký
odpor — >ne, ne, to jsou strašné, hrozné oi 1

Víte, že takové oi dovedly duši uštvat, srdce
zlomit a pošlapat? Ano, mám pítele . . . do-
brého pítele, kterého takové oi zniily a za-

hubily. Lhostejn, chladn . . . Nikoli, nejsou
zajímavé; jsou hrozné!*

Pak, jakoby se rozmyslil, že ekl píliš

mnoho, schoulil se do svého kouta, stáhl opt
klobouk na elo a více nepromluvil ; jen ob
as šlehl podivným pohledem po dívce s ržo-
vými šaty.

Byl jsem tomu rád. Bál jsem se jeho d-
vrnosti, která byla zpsobilá pokaziti mn

dnes moji svtlou náladu. Lidé, jedoucí po
dráze, rádi vypravují a ped tím jsem ml
opravdový respekt. A historka o ubohém pí-
teli a jeho žen nebyla nikterak lákavá. Radji
pipjal jsem pozornost skupin mladých lidí,

kteí sejak náleží rozjaili. Volali na kolemjdoucí,
mávali jim pozdrav šátkem a neustávali, do-

kud neobjevili se jiní, neb vlak z dohledu se

nedostal.

V píští stanici jsme skorém všichni vy-
stoupili. Mladí lidé zavsili se do páru a za-

mili k restauraci u eky. Dívky poskakovaly,
tanily a zpívaly a mladá tla se bujností jen

prohýbala. .Mj neznámý zstal poslední ve
voze a kvapil potom alejí kaštan od nádraží

k lesu . . .

Já jsem odboil hned za nádraží na zvedající

se tu kopec. Cesta byla sice namáhavjší, ale

kratší. Koví na svahu a vysázené stromy
mne hned pojaly do svého stínu a svží dech
zelen a vn kvt mne lahodn ovanuly,
líchotn dotýkajíce se rozrušených nerv
i unaveného mozku.
Nahoe usadil jsem se pod strom. Za mnou

zvedal se les, prozáený svtlými pruhy
slunce a oživený jásotem ptactva, a pede
mnou rozevel se úchvatný, rozkošný obraz.

Obraz jasných, planoucích barev! Pole roz-

krájená, svítící nejsytjší zelení ; eka tavící

se v záení slunce, rozházené domky, bílé

cesty a smaragdový rám zvednutých vln

behu — —
A kolem hluboké, velké ticho, v nmž jed-

notlivé zvuky zvedaly se zdola tžce, duniv,
se širokým echem . . .

Safírové nebe smálo se v nejjasnjším roz-

záení a rozlévalo sladkou, lenivou únavu,
která vnikala až do koneku prst —

Šelest a slabý praskot vétývek mne upo-

zornil, že se kdosi blíží. Ohlédl jsem se, a —
k svému nemilému pekvapení — zjistil jsem,

že pímo ke mn míí mj neznámý z vlaku.

Nebyl již daleko, nadzvedl šedivý klobouk a

usmíval se nejist, skoro prosebn.
»Je to horko* pravil, když došel, stíraje si

ovlhlé elo šátkem. Bezdn jsem si všimnul,

že jaksi celý omládl a zmnil se, neml ve

tváích nevlídné, umdlené únavy, a oi hledly
jasnji a uklidnné.

»Odtud je velkolepá vyhlídka . . . objevuje

se panorama celé krajiny,* hovoil dále.

Pisvdil jsem krátce.

»Ovšem, ím lovk výše stoupá, tím více

šíí se mu obzor,* ekl významn, ale já

jsem ignoroval i tuto poznámku. Ohlédl se

po mn úkosem v zejných rozpacích a od-

mlel se.

Velejší cit mne zvlnil, a podotkl jsem:
»Mn zamlouvá se ticho zde a samota.*

Živji ihned pisvdil.
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I

»Ano, sem málo kdo zabloudí. Výletníci

konívají svoji pout dole, v restaurantech . . .

Ticho je zde až pohádkové . . . Psobí na
nervy uklidujícím a osvžujícím zpsobem;
všechna tíha s duše padá, mraky se v ni roz-

trhávaji a vyjasuje se, lovk tu pociuje

dotek spokojenosti, skoro bych i^ekl štstí."

Hovoil zanícen, slova zteplela vnitním
pesvdením.

•Myslím, že robinsonáda má svj pvab:
býti sám, vzdálen od lidí, uprosted ticha a

jemné pírody . . . tuším, že ke štstí lovka
by nebylo teba více.«

.Snad žena,« poznamenal jsem, pozoruje

ho byste.
Stín peletl mu obliej a zachvl se jako

zamrazením. Oi nabyly opt výrazu poleka-

ného, zemdleného a písvit v nich pohasl.

Teprve po chvílí opáil: »Zena? . . . Nevím . .

.

Snad máte pravdu. Tanou-li vám na mysli ženy
oddané, milující, ty svtlé zjevy román, žijící

více v literatue, než v život ... ale jsou také

ženy podobné té, o níž jsem se zmínil ve voze.

Padne- li jen stín takové ženy na váš život,

zhokne vám i ten nejkrasší okamžik. Ne-

mluvím ze zkušenosti,* dodal chvatn, jakoby

se bál, že bych mohl podložiti jeho slovm
jiný smysl, »ale zkušenost mého pítele staí

mn na celý život.

«

A náhle, jako když ho nco dusí, eho by
se rád zbavil, bez vyzvání poal vyprávti . .

Mj pítel byl dobrý lovk, milý, píjemný,

taková passivní povaha, která radji sob
ublíží než jinému. Jako malý obchodník trávil

svj život v krám, za pultem, od rána do

veera, v let, v zim. Neznal zábav, spole-

ností, jen obchod, a pes to se usmíval. Ml
koho, na nhož mohl myslit, pro koho mohl

pracovat, ml krásnou, slinou ženu, kterou

mu všichni závidli.
• Kláro, pro tebe není krám,» íkával, když

krásná paní vešla do krámu. »Zdrsnla by

tvoje krásná ple, zervenaly malé, pvabné
prstíky.*

A krásná paní meškávala v pohodlných,

vytopených pokojích, co zatím mému píteli

pukaly omrzlé prsty . . .

V lét zas ji yybízíval: -Jdi na procházku,

je krásn . . .« Šasten hledl za její pyšnou

postavou, obracející na sebe obdiv i pohledy

muž. Stál za pultem, usmívavý, šastný, a

prodával cukr, kávu. koení ... a srdce se

mu chvlo,, ekl-li nkdo: »vy máte krásnou

zenu.«

Jednou kdosi pinesl zprávu, že potkal

cho jeho s mladým, elegantním mužem, a ba-

vili prý se tak dvrn . . .

A podobné zprávy slýchal asto.

Mj ubohý pítel se usmíval a vykládal

vesele

:

•To je náš píbuzný . . . bratranec*
A krásná paní jeho mla velice rozvtvené

píbuzenstvo.
Na tom pece není nic závadného, dopro-

vázel-li ji na procházkách bratránek. Jeden
dokonce navštvoval ji i doma.

Lidé jsou zlí, podkládají zlý úmysl i tam
kde ho není, vysmívali se mému píteli. Mj
Bože, i takový malý lovk má svou est,
aby umlel povsti, nasthoval bratránka do
svého bytu. Krásná paní byla ješt krásnjší,

štstí mého pítele rozhodilo ješt více záe,
a povsti stichly . . .

Obchodník se usmíval, obsluhoval s žertem
a veselím své zákazníky a zdržel se mnohdy
v krám i pozd do nocí. Nkdy tam i na
houni pespal . . .

Nahoe v byt bylo útulno, krásná paní jeho

hrála na piano a bratránek krásn zpíval.

Muže zdržovaly závrené úty.

Když jsem zavel obchod, vracel se zticha

dom, proklouzl opatrn do vnil, otevel

v chodb dvée do malého pokojíku, kde stála

v rohu opuštná postel, a smál se, jak umí
svt obratn klamat, tak srden se smál, až

mu slzy vstouply do oí . . .«

Nepostehl, že se peekl.
»Vy? . . To byla vaše žena?* ptal jsem se

oste.
Zmaten sklonil hlavu.

•Já? . . ekl jsem já? To jsem se peekl
— vždy jsem pece povídal, že se to týká

mého pítele,* vysvtloval s nuceným, stuhlým

úsmvem. •Ja jsem svoboden.-

Do oí však se mn nemohl podívat. Vytáhl

hodinky. »Musím jít . . .«

Pozdravil a spouštl se po stráni v právo.

•Tam je hluboká rokle . . . Nechote tudy,*

volám za ním.

Ale neznámý již stál na pokraji a uinil

pohyb, jakoby se chtl do ní vrhnouti.

Prudká vlna krve zvedla se ve mn až

k hrdlu a z chrupu vydral se mn pidušený
výkik.

•Nebojte se, pda je zde pevná,* volal a

zadupal oste nohama; slyšel jsem jak pod

nohama drtí se hlína a padá dol.

Byla to velká odvaha. Výbžek, na kterém

stál, držen byl jen slabou spletí tenkých ko-

en ; kdyby byly povolily, sletl stemhlav do

propasti. Vytušil jsem v jeho odvaze uritý

úmysl, hledá patrn nebezpeí, nemaje dosti

síly k provedeni skutku. A pemítal jsem

o ubohé úloze, jakou v život hrál. Došel

jsem závru, že je slaboch, veliký slaboch,

kterému se nedostávalo odvahy ani k životu

ani k smrti.

Když jsem potom, asi po hodin, sestoupil

s vrchu dol, setkal jsem se s ním v restau-
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raci u eky, kde mladí lidé, kteí s námi jeli

ve vlaku, tanili pi pian.

Sedl za stolem, hlavu openu do rukou,

s oima ped sebe ztrnule hledícíma. Pozdra-

vil jsem ho, ale on ani hlavy nepozvedl. Zase
sedl tak lhostejn, apathicky, jako ve voze.

Pil mnoho a píliš rj^chle. Po mém píchodu
brzo se zvedl a zavolal na íšníka. Mj stl
nebyl daleko, a slyšel jsem rozhovor, který

spolu vedli, když platil.

Ptal se, možno-li se zde nkde koupat.

íšník ochotn xyložil, že ano. Zde dole

po ece, je mlko. Tam se páni koupávají

;

ale nahoe jsou nebezpené vír v, strhují i nej-

obratníší plavce, vyžádaly si již také nkolik
obtí . . . Ostatn, voda jest dosud chladná,

není as ješt ke koupání.

>Já se jen tak ptám,« ekl neznámý. Zdali

nemyslí, že se chce utopit? Ne, to nechce, má
život rád. K tomu je poteba zvláštního oka-

mžiku, rozhodn jistého okamžiku.

íšníkovy rty poškubávaly: veselý pán,

v dobré nálad. Neznámý dal mu pknou
odmnu a íšník se hluboce uklánl. Ale v tom
byl odvolán jinam, odkvapil. Sledoval jsem
nepokojn neznámého lovka. Také skuten
šel po ece nahoru a nikoli dol. Byl jsem
rozechvn, rozilen, zlobil jsem se, pro mn
osud toho lovka pivádí do cesty, nechtl
jsem na myslet, ale duše úzkostliv naslou-

chala, neozve-li se u eky kik, poplach, že
se nkdo topí . . .

Ale nic takového se nestalo, kik, který

nkdy povstal a mne dsil, vysvtloval se

záhy jako kik dtí, které si na behu hrály

a skotaily.

Znenáhla jsem pozapomnl na neznámého
a naslouchal hudb. Také jsem si zatanil,

s dívkou s modrýma, murilovskýma oima.
Spolenost sedla blízko mého stolu, a dívka
trochu se mnou zakoketovala. Vracel jsem se

veer dom a pipojil se k mladé spoleností
Pijali mne ochotn a dívka s murilovskýma
oima vnovala více pozornosti mn, než
svému prvodímu, který mne mil žárlivými
pohledy.

Ale než jsme dojeli do Prahy, hra s mladou
dívkou mne omrzela a já pii vystupování
rychle jsem se vmísil mezi ostatní pasažéry
a dostihl jeden z prvních, východu. Pede
mnou však vycházel rychlejší cestující a pi
svitu lampy posteh! jsem šedivý klobouk.

Jak kolem mne pešel, zahlédl jsem zoufalý,

tžký smutek v jeho tváích, a celá sklonná
zlomená postava vbec svdila o mocném
zápasu jeho, odhoditi obtížné bím, které

nedovedl ani nésti, ani odhoditi ...
Pebhl mne a zmizel v ulici, kde jíž hoela

svtla, šuml a bouiil život, kypl hluk, chvat

a celé to lidské snažení, jež nic jiného není než
vzájemná nenávist a bratrovražedný boj — —

VÁCLAV PLAEK

^o kaple byla dív,

a hbitov kolem ní,

kde dosud v stínu jív

sní spái tajemní.

Myslivna na jae.

Když slední slunka kmit
do les uléhá,

v nich teprv jeho tpyt
žár prudký rozžehá.

Kde stával kíž ad
i cypiš zernalý,
dnes vidíš rži plát

a cítíš fialy.

A kde i pták dív tich',

když sedal na hrobech,

dnes slyšíš zvonit smích
a toužit lásky vzdech . . ,

To mladých lidí pár
vychází v zahradu,
když ochla denní žár

a blízko k západu.

Pár kostí zetlelých, —
jak dímá se vám zde ?

Jak sejde slední sníh,

hle. Láska po vás jde !

Co srdce dí, jež v prach
se dávno zmnilo ?

Zda tone v zpomínkách,
jež jaro vzkísilo . . .?

Zda jeho atomy
se chvji v pohnutí . . .?

»— Tžké tu pod stromy
je naše zdímnutí

!
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Nad zemí žití var,

vzkypní vášní, — cit, —
a zde jen zánik, zmar,
zapomenuti, klid.

Nahoe štstí, smích,

polibky, lásky vzdech, —
aspoii tu život z nich

si pedem' ve svých snech.

A jak je k plnoci,
jde tichem jeden vzlyk:

Pij, Bože, k pomoci,
dej žít, — jen okamžik!

Jen ješt polibek,

jediné stisknutí, —
pak chcem' zas celý vk
tlít v zapomenutí!*

To kaple byla dív,

chrám lásky jest z ní te
z pohádky zámek, div, —
befanem krytá ze.

A kde stál kíž ad
i cypiš zernalý, —
dnes vidíš rže plát

a cítíš fialy . . .

BOHUMIL BRODSKY:

Za obzorem.
(Dokonení.)

rostou cestou vyvíjely

se pomry. Blažena
cítila se v sanatoriu

úpln šastna. Bylo tu

tak útulno a pi tom
velice živo. Vzpomí-
najíc si na samotu ve

ville, zvláš v pozdním
podzimku, kdy zima
oloupí stromy v za-

hrad o veškeru zelefí, kdy první mrazy uiní
pobyt venku nesnesitelným a kdy lidé, nemajíce
v polích co dlati, stanou se ídkou podíva-

nou, kdy celý kraj kolem villy pustne a zbude
pouhá spolenost rady, dobrého sice, ale stále

vážného a odmeného, na to vše vzpomí-
najíc, netoužila po návratu. Zde mohla sejít

do ítárny a pobavit se tením, mohla v hu-
debním salon zahrát si na piano, mohla vyjít

do parku, chránného ped vtry, a tu se toulat

po cestách umetených a suchých. Mla už
mezi nemocnými nkolik známých dám, které

rády s ní hovoily, a trávíc denn nkolik hodin

u Jaroslavy, tšila se vždy na veer, kdy pi-

cházel doktor Píchá na ernou hodinku. Nic

jí to divné nepipadalo, že si tak uvykli na
pravidelné styky. Ano, byla by tžce po-

strádala, kdyby byl nepišel. Nehovoili o žád-

ných vážných vcech. On sice nkdy rozho-

voil se o svých vdeckých pracích, svoval
se s plány svými, vypravoval o zajímavých

pípadech ze své zkušeností lékaské, ale to

bývalo vždy na krátce. O svt mluvili, o ra-

dostech í žalostech lidského snažení, a pi tom
se jejich duše sbližovaly. Ona se mu v du-

chu obdivovala a jeho jímalo kouzlo její žen-

skosti, s jakou na život nazírala. Nepachtila

se za lesklými frásemi falešné emancipace,

zstávajíc vrna zásad, že žena stává se nej-

vtším dobrodincem a nejvtším vítzem, když

dovede pipoutat srdce mužovo a nasytit ho

rozkoší isté lásky.

Pod pívalem nových dojm, jichž si z po-

átku ani vdoma nebyla, ztrácela Blažena

bystrost pro pozorováni okolních vcí. Arci,

toho nemohla nevidti, že Roubal stal se po-

divným zpsobem velice starostlivým o zdraví

Jaroslavino. .Setrval v sanatoriu pt dní, ale

za tch pt dní své ženy ani nespatil. Když
mu Blažena šetrn oznamovala, že sestra

ješt ho nemže pijmout, nejevil pekva-

pení.

"Uznávám to, nedivím se,« povídal roztr-.

žit. .Pokám, až se uklidní. « Ale netázal se

vic Blaženy, co Jaroslava íká. Za to celé dny

trávil ve spolenosti paní plukovníkové, vedle

ní u stolu sedal, ji v pokoji navštvoval, a zdál

se být vítaným jejím spoleníkem.

805



ÍSLO 51. M Á J RONÍK ÍV.

Doktor Píchá si mohl oddechnout. Pani

Bláhová ho více neznepokojovala, zapomínala
na své léení a zdála se valem nabývat du-

ševní rovnováhy. Za to velmi horliv se do-

ptávala po zdraví paní Roubalové a stále si

pála, aby ji mohla navštívit a pesvdit se,

jak se jí vede. Blažena musila velmi dovedn
odrážet její útoky a psobilo jí škodolibou
radost, mohla-li jí nco nepíjemného íci.

Roubal po pti drbech odjel, ale za týden se

vrátil. Prý veliká úzkost, jak se Jaroslav
vede, nedala mu pokoje, omlouval se Bla-

žen, ale ani se nezeptav, smí-li k ní jít, ode-
bral se na návštvu k paní plukovníkové. Te
už bylo Bl.ižen jasno, co se dje, a velice se

rozílila petvákou Roubalovou a jeho jedná-
ním vi žen.

> Poslouchej, švake,« ekla mu pímo, když
k ni po polednách vešel, .bude nám obma
milejší, když se budeme co nejmén navšt-
vovat. Nemyslí si, že jsem tak pošetilá, abych
tvé komedii vila. Chceš-li sestru tolik sni-

žovat, dlej to aspo mén nápadn.

<

•Co se stalo? Pro tak mluvíš ?« divil se ne-
vinn.

»Ze je málo estno, abys jezdil do domu,
kde tvá žena leží nemocná, za svou rozkoší,*

ekla pímo.
»Á, ty tedy už víš!« povídal zlostn. »Tím

lip. Pro bych zapíral a pro bych se všech
radosti udíkal, když jsem jen jednou chybil.

Mj satek s Jaroslavou byl mým neštstím
a žádný rozumný nebude m vinit z poklesku
a neitelnosti, budu-li se dožadovat svých práv.

Jsem odhodlán žádat o rozvod.

€

>To jsi ml už uinit. A tím jsme spolu
domluvili. Postarej se, abyste se s pani plu-

kovníkovou nkde jinde scházeli. Te ješt
mlím, ale odvážiš-li se ješt jednou sem pi-
jeti, upozorním majitele sanatoria, co se zde
dje. Snad mu pjde o povst ústavu víc, než
o jednu nemocnou, která vlastn patí nkam
jinam, než do sanatoria.*

»Jen ne tak zostra, « ozval se, ale píliš si

vyjeti netroufal. >Neurážej dámu, která je ti

rovna. <

^ »Možná, že titulem, ale v jiném nikoliv.

ekla jsem ti už, že jsme spolu domluvili.*
Obrátila se k nmu a on zasmál se pohrdav,
i vyšel ven. Blažena byla velmi rozhorlena a
pecházejíc pokojem, pemítala, má-li vše seste
íci. Snad by ji to nerozrušilo. Vždyf si

vždycky pála, aby byla zbavena spolenosti
toho lovka a vzpírala se vášniv všem po-
kusm, kterými ji chtli k nmu pipoutat.
.Ano, ekne jí, že je už zbavena všech obav,
že se už nemusí lekat myšlenky, že by se
k nmu mla vrátit.

»Nesu ti velikou novinu,* povídala rozi-
len, když k seste vešla. Jaroslava ležela na

pohovce. Zdála se být úpln zdrava, pítomnost
sestina velice ji tšila. Byla hovorná, kdy-
koli k ni pišla, usmívala se a ile pechá-
zela pokojem. Ale když sestra odešla, upadala
v zádumivost, náhle se ji slabost zmoco-
vala, hlava ji pronikav bolela a jakoby tíha

velikého, neznámého neštstí na ni padala.

Nkolikrát ped Blaženou se tak zasmušila, že
se sestra s úastí ptala, co jí je. Svalovala
vinu na pechodnou slabost, na zbytek nervo-
vého rozrušení. Ale zatím vždy tžší stíny

uléhaly na její mysl. Pozorovala, kterak assi-

stent ji opomíjí, jak pestal býti k ní nžn
pozorným a s jakousi roztržitostí koná své
lékaské návštvy. Zprotivila jsem se mu, ho-
nilo se její hlavou. Pohrdá mnou, protože asi

pochopil, že jsem k nmu celým srdcem pi-
lnula. Považuje m za povrchní, za podob-
nou rozmarným ženám, které se honí jako

motýli za pízni muž, a sotva ji získali, jsou
pesyceny, znechutí se jím jejich obt a hle-

dají nco dráždivjšího, významnjšího. Její

náklonnost k Píchovi byl první mohutný
cit, který vykvétal v jejím srdci, ale který také

pedasn byl sežehnut a pošlapán dív, než
mohl být pochopen a optován.
Když Blažena k ní tolik prudce vešla, lekla

se a vztyila se na pohovce. Zbledla a poala
se tásti.

»Nelekej se, nic zlého to není,* chlácholila

ji Blažena. >Tebe to jist potší, ponvadž ti

pinese zadostuinni a ulehení. Brzy už
budeš svobodna. Tvj povedený muž chce

žádat za rozvod.*

»A vy mu bráníte?* ptala se Jaroslava dy-

chtiv.
»Ani mi nenapadne. Je to sketa, který ne-

zaslouží, abychom se k vli nmu rozilo-

valy. Zatoužil po jiné a chce být aspo á-
sten svoboden. Paní plukovníkova se mu
líbí, znáš ji pece.*

»A ona ho neodmítla?* doléhala se vzr-
stajícím vzrušením.

'Podle všeho nikoliv, jinak by se byl s n-
ím takovým nevytasil. To je taky výtená
povaha.* Hnv jí opouštl a zasmála se

upímn.
»Bohu díky,* ekla Jaroslava ulehené. Tvá

se ji rozsvtlila a jakási živost se ji zmocnila.

Ani se netázala, jak se Roubal s plukovníko-

vou setkal. Mla na mysli v té chvíli assi-

stenta. Muilo ji stále podezení, že snad pece
se podailo koketní vdov upoutat Pichu a

proto že je k ní nevšímavým. Chu k životu se

jí vracela, báze ped budoucností prchala,

sladké tužby táhly její hlavou. Pešla po-

kojem a potom zastavivši se u Blaženy, za-

smála se.

•Jak se k sob ti dva hodí,* povídala roz-

jaen. -Oba sobci, oba nízcí povahou, oba
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toužící po požitcích. Ti se budou doplovat.
Jeden pomže druhého vyvyšovat a nebudou
se rozpakovat lhát svtu o lásce. .Snad také

rádi se budou mít, svým zpsobem, takovou
hrubou, požitkáskou láskou, ve které se bu-

dou shlížet jejich nasycené duše. Kéž bych
jim mohla dát celou svobodu.

«

Blažena se až bála, jak zpráva o rozvodu
sestru rozjai^ila. Byla jako zmnna. Nikde ne-

mla stání, pecházela neklidn a zastavujíc

se obas, zadívala se kamsi do prázdna a

radostný záblesk ukázal se na její bledé

tvái ; když spolu poveeely, zdržovala Jaro-

slava sestru, aby dnes neodcházela, že se jí

nechce ješt spát.

»Musíš si lehnout, tuze jsi se rozilila,* na-

pomínala ji Blažena. inila tak bezdky, z mi-

movolného popudu, aby mohla s assistentem

trávit svou obvyklou besedu.

»Máš pravdu, lehnu si. Dnes budu dobe
spát,« povídala Jaroslava rozjaen. »Te už
zde dlouho nebudu. Zítra napíšeme spolen
Viktorovi, aby rozvod urychlil a bude dobe.
Jak jsem spokojena!*

Vila seste opravdu, zeji zpráva o rozvodu
probudila k novému životu a sotva pišel

doktor Píchá, poala mu vypravoval, co se

dnes stalo. Poslouchal pozorn, dívaje se na
ni jaksi dvrn a jeho oi mírn záily. Po-

stehla ten pohled a všecka zmatena se usmí-
vala.

»Nu, co tomu íkáte ?* ptala se, aby zakryla

rozpaky.

»Jednala jste správn a vaše paní sestra

zbaví se dsivé myšlenky, která by ji stále

dráždila. Te, když pan Roubal sám o rozvod
stojí, když dokonce se netají, pro tak iní,

vyjde ona istá, a svt bude moci posoudit

jejich povahy. Jsem šasten, že se konen
zbavím paní plukovníkové, která m v jisté

dob dost nápadn pronásledovala. Horší je,

že snad také vaši paní sestru brzo ztratíme.

Zdržovat ji tu déle, bylo by opravdu zbytené
a pece . . .*

Zamlel se a poidíval se na Blaženu. Pestala

se také usmívat a její rty se zachvly.

>Moje sestra je velmi jemná duše,< poví-

dala zvolna. »Kdo jí nerozumí, považuje ji

za chladnou, citm a vzntm nepístupnou
bytost, já sama nemám tch vlastností, jako

ona.«

»Máte pravdu, je to zvláštní, hluboká po-

vaha, ale odpuste, takové povahy nepinášejí

štstí ani sob ani jiným. Trpí pi všem a

kdo je jim blízek, musí trpt s nimi. Vaše

povaha je v jiném ohledu krásná a pináší

radost, isté blaho. S vámi musí být každý

šasten.*

»Tuze lichotíte,* povídala v sladkém zmatku.
Schváln hovoila o seste, aby se pesvdila,
co Píchá soudí.

>Poznala jste m snad jako povrchního,
frásovitého muže?*

»To nikoliv,* povídala rychle. »Nazýváte-li

mne šastnou ženou, vy jste muž, vedle n-
hož by každá žena musila být šastna.*

• Domníváte se, že snad vám by takový
muž dostail?* ptal se v náhlém rozrušení a
nahnul dychtiv hlavu ku pedu.

»Mn?« tázala se chvjíc se, a v tušení

blízkého štstí se vztyila. •Myslíte-li, že bych
ja vám dostaila, že bych dovedla vás udlat
šastným a spokojeným . . .«

Nemohla dál. Pohnutí ji pekonalo, že klesla

zpt do kesla.

•Odpuste mi, nežertuji s vámi. Chcete-lim udlat šastným opravdu, state se mou.*
A ob ruce k ní vztáhl. Ona je chytila a

bouliv se mu vrhla do nárue.

Ráno zburcováno celé sanatorium hroznou
zprávou. Paní Roubalová nalezena byla

v elektrické lázni mrtva. Bez pedpisu léka-

ova pivolala ráno ošetovatelku a stžujíc

si, že jest jí velmi mdlo, naídila jí, aby jí

upravila elektrickou láze. Ošetovatelka se

domnívala, že léka snad láze pedepsal a

vyhovla. Všimla si toho, že je mladá paní

velmi bledá, a kdosi z personálu vypravoval,

že paní Roubalovou vidl veer bloudit po
chodb, ale ošetovatelce nemohlo napadnout,

že by se mohlo stát takové neštstí. Upravila

láze a odešla. Když se dlouho neozýval

zvonek, vešla, a tu už byl konec. Majitel sa-

natoria, jenž první vstoupil do koupelny, spo-

zoroval hned, že byl celý elektrický proud

puštn, a aby pedešel nemilému vyšetování,

které by bylo poškodilo povst ústavu, rychle

otoil pákou na normální proud. Potom po-

slal pro assistenta Pichu, aby oznámil šetrn

paní Blažen a Roubalovi, který práv na

dnešní dopoledne oznámil svj odjezd, že Ja-

roslavu ranila mrtvice. Paní plukovníkova

chtla odjet odpoledne, ale zstala ona,

i Roubal.

»Já ji zabila,* vzlykala Blažena, •nemla
jsem jí nic íkat o rozvodu. Pílišné rozilení

ji vysílilo. Pro jsem radji nemlela.*

•Neobviujte se,« domlouval jí Píchá nžn.
•Vy jste jí aspo zprávu podala šetrn. Jak

by asi se byla rozilila, kdyby jí soudn byla

zpráva ta doruena. Dotrpla a smrt stala se

jí vysvobozením z pomr, které by ji byly

jednou pece ubily. On jest vinen, možno-íi

vbec koho vinit. Snad i on za to nemže,
že jeho srdce rodí takové brutální touhy a

zásady.*
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Upokojila se a teprve když doktor K. do-

volil pístup k její mrtvole, obleené a polo-

žené na loži, propukl zármutek obrovskou
silou. Byla už taková povaha, která nemla
žádných tajných pihrádek ve své duši, ve

kterých by zapalovala kadidlo svým chyte
tajeným tužbám. A radost i žal rozechví-

valy ji dle toho, jak srdce jeji trplo i se ra-

dovalo.

Ale pi vší velikosti bolesti nenapadlo jí, že
ona to byla, která nevdomk\' utrhla sladký
kvt lásky, po nmž Slávka lan sáhala. Ne-
vidla ruky té, ponvadž Jaroslava, jež zprá-

vou o rozvodu probouzela se k novému ži-

votu a nemohouc usnout, chvátala k seste,

za jejímiž dvemi vyslechla rozmluvu, poznala
beznadjnost svého života a ustoupila do
vného stínu tak šetrn, aby žádna chmura

nepadla na novou dráhu sestinu. — — —

Roubal je považován v okresu za muže
budoucnosti. Roste obrovským krokem a vzbu-
zuje obdiv a skrytou závist. Celé ddictví po
prvé paní mu padlo do klína, a než se kdo
nadál, ženil se po druhé. Pikoupil druhý
dvr, s pozemky jeho sousedící, získal bý-
valý les, patící k Dolinám, a vystavl si

v Dolinách rozkošný zámeek. Jeho druhá
paní je dáma velikého svta, imponuje muži
1 okolí, a okolí i muž se jí koí. I potomstvo
muži zanechá a to vychováno bude v duchu
otcov i matin, hrdé samo na sebe, prosto

lidských slabostí a rozumn pamatující, že
jest jen jeden moudrý cíl a užitená snaha,
vlastní »já< povznést co nejvýše.

FERDINAND TOMEK

;

Po boui.

•Po boui v svj známý vcházím les

s nmou bázní v duši,

která tuší,

jak tam asi ádil boue bs.

Jako v hrob vkol — mrtvá tiš;

leckde vyvráceny
leží kmeny,
ani hnutí lístku necítíš.

Avšak slyš ! To nezašustil mech
tob pod nohama,
zem sama
vyrazila z ader táhlý vzdech.

Nyní mocnji ten vzdech se kdes
opel do haluze;

to se v hrze
dosud na všech údech tese les.

A když lehce jen se zachvje,
v zeleném se moi
mechu boí
jako slzy tžké krpje.

KAREL KLOSTERMANN:

Mlhy na Blatech.
Román.

(Pokrajovánu)

O VÍŠ, Že bude povídat

o Kubátovi, « odpov-
dl Václav ; >ona o nm
vždycky povídá a ím
je starší, tím více bere

útchy, že na onom
svt se s ním sejde.

«

>Mn je, jako by se

mlo dnes nco roz-

hodnout.* ujalaseslova
Apolena; »zrovna jako tenkrát. Žene m nco
k báb, nemohu se ubránit. Budu ji prosit,

aby se za mne modlila, za mne ... za vás
oba taky ... a nejvíc za tebe, Vojto . . . dnes,

tyhle dni . . .«

Byla velice vážná; rty se sice zlehka usmí-
valy, ale na bílém ílku jako by se vznášel

stín a oi byly zvlhlé, zastené . . .

Došli do Zbudova. byli srden uvítáni a

bába vedle svého obyeje záhy se rozpovídala

o Kubátovi a o chmurných dobách poroby a

roboty.

Vojta naslouchal s tímže pohnutím, jako když
poprvé ty zvsti slyšel, což staen neušlo.
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»Vidíš, chlape, < pravila, »tší m, že vnímáš
tyhle vci. Hodný lovk je, kdo nepohrdá
povídáním o sbhlých píhodách a starých,

bývalých lidech, kteí dobe inili a za dobrou
vc snášeli protivenství a teba smrt podstou-

pili, aby budoucím bylo lip na svt. ekne
se: Kubáta byl sedlák a co vykonal a za
umel, sedlákm pišlo vhod a jen sedláci

mli z toho užitek, ale eledi se to netýkalo.

ta z toho nic nemá. A, vidíš, to pravda není!

Což eledín není náš? — Když sedlák je ádný
a hodný, váží si hodného eledína a dobe
s ním nakládá, otcem je mu a selka je mu
matkou. A vede li se dobe sedláku, i eledi

zle není. Jsou sob souzeni, o sob žádný
být nemže. Který sedlák pak se zatvrzuje

proti eledi a jinak na ni pohlíží, sám sob
nejvíc škodí, proto že poádná ele od nho
utíká. A žel, že je mnoho takových sedlák !

—
proto ele tíhne do mst, kde potom náde-

nicí a v starostech o boží chléb se ubíjí a

zvrhá se a zb je z ní zpustlá. Což dnes

není lip eledi než bývalo, dokud sedlák musil

chodit na robotu? A neníli všude lip, proto

není, že bu sedlák nebo eledín není jak se

patí a že zapomínají, že oba jsou kesané.
ekne se: sedlák má statek a pozemky, e-
ledín nieho nemá. Ale, kdyby statky a po-

zemky se rozdlily, aby každý nco ml,
všecko tak by se rozkouskovalo, že by vlastn
žádný neml tolik, aby mohl býti živ, jen

starostí by všichni mli víc, a konec by byl,

že by velcí páni všecko shrábli a z malých
gruntovník hy byli otroci. Tak se ty drž

svého sedláka a tvj sedlák, budeš-li ádný,
se bude držet tebe. Jen nezapomínej, žes náš

a my že jsme tví.«

»Já jsem váš a vy jstemí*, pisvdil Vojta,

hluboce dojat dobrými slovy staeninými,
»a rozlouím-li se se sedlákem a s vámi, zase

k vám se vrátím a do smrti vaším budu . . .«

>Jak že se rozlouíš ?« vece bába.

• Vojna, babiko, vojna !< odpovdla Apo-
lena za Vojtu.

»Nu, vojna — zlá vc, vojna! . . . moc už

jich zkazila . . .«

Vojta zvedl hlavu.

»Mne vojna nezkazí, panímámo!* odvtil

tém hrd; »mne vojna vyuí, íst a psát

m nauí a leemus ješt, co jsem zanedbal.*

.Nu, taky dobe, taky dobe! Pravda, lec-

kohos taky vojna vyuila, jen když byl hodný
a Boha se nespustil.*

Hospodá, bábin syn, který chvílemi také

naslouchal matinu vypravování, pistoupil

v tom, položil Vojtovi ruku na rameno a

pravil

:

»Nu, nebojte se o tohohle, maminko !
Ten

je te jinaký než býval. Ani ho lovk ne-

poznává, jak ztratil ten svj pohled. Škaredil

se, nemluvil, vypadal, jako by rybník chtl
vypálit, a te kouká na svt jako jiný lovk.
Jen se drž, Vojto, až budeš na té vojn, a

nezkazí t. Však víte, maminko, že mne taky

nezkazila, a tolik strachu jste z ní mívala!

A iy«, dodal, tepaje Vojtovi na plec, »rekni

mi jedno, poád mi to neleze z hlavy. Ten-
krát, víš, jak tuhle Vaška zaveli pro toho

pšáka, sbitého na Blatech, že bys nám mohl
povdt, jak se to tenkrát stalo ! Tob pece
neušlo nic, co na Blatech se dalo, dokud jsi

byl híbkem; toho kluka Krušnejch 's tam
našel, mlha byla a tma horší než v pytli, ty

abys o tom byl nevdl?*
Nenadal se z daleka úinku této otázky,

kterou jen tak ledabyle a v žertu pronesl.

Apolena zbledla jako stna, zapotácela se, div

neomdlela; Václav se zardl a prudce sebou

škubl; Vojta pak povstal, obrátil se k tázají-

címu a zplna mu hledl v oi, pi emž svaly

v jeho oblieji se chvly.

»Nech toho,* vmísila se hospodyn: »co

se ho ptáš? jsou to vci minulé a není dobe
jich vzpomínat. Ten ubohý Vašek tuhle !*

»Nu, dy se lovk snad smí zasmát,* pravil

dobrácky hospodá; »dy se to všecko dobe
skonilo . . .-

•Dobe skonilo, pravda. Pánbh bu za

to pochválen, '< promluvila bába, »ale že jsem

já z toho leknutí neumela, je zrovna zázrak.

Ješt dnes se celá tesu, když si vzpomenu.

Proto radš o tom se nezmiovat a dkovat
Pánubohu, že to nevypadlo he.*

Nepromluvilo se o té vci, hovory se jinam

obrátily a, kA^ž se poalo šeit, mladá trojice

mla se k odchodu. Pi louení byla Apolena

neobyejn dojatá, pímo rozrušená.

.Babiko má zlatá*, pravila, objímajíc drob-

nou, suchou staenku, .prosím vás, modlete se

za mne . . . bude se nco dít . . . nemohu vám
to íci ... ale uvidim vás brzy a potom vám
všechno eknu a vy pi mn stjte ... Na
vaše slovo se dá ... . já nic nehodného

nechci . . .•<

• Nu, co pak, dít? co?* tázala se bába

všecka v udivení; ->nemžeš íci? a pro ne-

mžeš, neníli to nic zlého? . .
.«

•Prosím vás pro Boha, babiko, nechtjte

te vdt a mjte slitování. Snad zachráníte

život . . štstí života . . . beztoho už jste

jeden život zachránila, ani sama nevíte, a

máte velkou zásluhu. Já ien chci, abyste se

modlila, víte, jako tenkrát jste slíbila, že se

budete modlit za mne a za všecky, které

v srdci nosím a nosit budu. Bez vaší vle

a bez vašeho vdomí a požehnání nic ne-

udlám, to vám slibuju . . .-

»Já vím, žes hodná, ty moje duše, a s ra-

dostí ti požehnám a modlit se budu a taky
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se t už neptám, když povdt nemžeš. Jdi

s Pánembohem, moje dít!*
-Apolena políbila báb ruku a mladí lidé šli.

Pozdní veer byl, den zkomíral. na západ
plály poslední zbytky shasínajících nachových
ervánk, na východ z hluÍ3okých. ocelov
šedých stín promykalv se tpytivé hvzdiky,
když Blaty se brali. Hluboký mír vládl vkol.
Divoké husy už ped hodinou se vrátili

z pastvy k Volešku 3 k Bezdrevi, hlasy pták
umlkly, jen lichá koliha, vysoko poletující,

oim nedostupná, as po ase zahlaholila ví-

tznou, zvunou fanfárou.

Vojta a .Apolena šli rukou v ruce. Václav
podle nich. Nemluvili mnoho, jen tu a tam
padlo tiché slovo. Pojednou pravila Apolena

:

»Vidéli jste. jak všechno se mže prozradit.

Celá jsem ztrnulá, jak strýc se ptal . . .«

Panímáma to zamluvila. « odvtil Vojta;
»za nic na svt bych byl pantátu Kubátu
nepelhal, už jsem ml na jazyku, povdti
mu, že já jsem toho pšáka srazil.«

»A pak by se byli ptali, pro . . .«

»Máš pravdu. .Apoleno, nezbývá než odejíti

od vás. Zapomnl jsem lhát a skrývat se.<

Došli dom. Veer ped ulehnutím Apolena
pistoupila k otci.

»Tatíku,« pravila, »mám nco na srdci,

teba vám to povdt a vám taky, maminko.
Dlejte se mnou, co se vám bude líbit, ale

svdomí mi káže, povdt vám pravdu.

«

Byla bledá, na celém tle se chvla. Otec
pohledl na ni pátra\ým zrakem.

»Snad jsi se doslechla,- pravil, »kdo dnes
u nás byl?«

•Nevdla bych ... /
•Tak ti to povím. Byl u nás Maska z Mý-

dlovar. ucházel se o tebe pro svého syna.«
Zbledla ješt více.

»Pro boží muka, tatíku, vy jste mu snad
pipovdl ?«

>Jsi bláhová holka! Což si myslíš, že t
nkam zahandluju bez tvého vdomí? Ale,
kdybys chtla mladého Masku, bez rozmý-
šlení bych svolil. Statek je pkný, jsou to

rádní a hodní lidé.«

>Tatíku mj zlatý, vy jste moudrý a dobe
mi myslíte, ale není možná, abych si vzala
mladého Masku, vbec nikoho si nemohu
vzít, proto že bych nikoho nemohla mít ráda
a hoem bych umela . . .

»To jsou po.^etilosti . . .«

•Tatíku, mám ráda jen jednoho a toho si

vzít nemohu, vy byste nikdy nesvolil ... tak
si tedy nevezmu žádného. Zstanu vám po-
slušnou dcerou a do smrti s vámi budu.
Pravdu vám povídám . . .«

•A koho máš rada, nešastné dít, koho ?«

vmísila se matka; >povz!<
»Vojtu !« zašeptala jedva slyšn.

• Není možná !« zvolala matka, rukama za-

lomila.

Otec nepromluvil, za stl na židli usedl,

hlavu dlaní podepel. Ticho jako v hrob, jen
hodiny na stn cvakaly. Po chvíli pozdvihl
zraky, pronikav, písn na dceru je upel.

•Povz pravdu,* pravil, •zapletlas se sním?
zapomnla ses ?«

»Ne, tatíku!' odvtila pevným hlasem.
• Scházeli jste se? kde? kdy?«
• Scházeli, tatíku... v sad. za humny...

v noci . . . nikdo neví o niem . . .«

»A co si myslíš? eledína, pacholka, chceš
za muže?

•Vím, že mi pacholka za muže nedáte.

Také nepomýšlím si ho bráti. íkám vám
jenom, že ho mám ráda a že od nho neu-
pustím. Pišlo to samo, nemohu za to . . .

nehnvejte se . .«

»A konec? pomyslilas na konec ?«

•Nevím Vy jste moudrý a já vás budu po-

slušná . . . proto jsem vám všecko ekla . . ,«

Krev se jí vrátila do líci, nachem líce za-

hoely; nechvla se více, neklopila zrak,
vzpímen stala, do oí se mu dívala.

•Povz tedy, co myslíš uinit? Pece uznáš,
že to takhle nemže potrvat. Dávno už ten

váš pomr trvá? dávno spolu tajn mluvíte?*

»Po celou dobu skoro, co je Vojta u nás.«

•A teprve dnes se k tomu piznáváš ?«

•Nemla jsem díve s to rozum. Dnes ho
mám, proto se vám svuju. Dlejte se mnou,
jak uznáte. Vyžete m, jsem-li nehodná . . .

pjdu sloužit . . . daleko, poruíte-li, jen se

na mne nehnvejte . . .«

Neodpovdl, zase mu hlava sklesla, zase

ji dlanma opel, jakoby svoje myšlenky sbíral.

>:\ vy se taky nehnvejte, moje matiko*
— .Apolena se obrátila k matce, klekla ped
ni, kolena jí objímala.

Och, matka se již nehnvala, jenom do
pláe se dala, k sob ji zvedla ze zem,
k srdci pivinula.

•Ty moje dít, ty moje ubohé dít ! co t
to jen napadlo? . . .<

•Apoleno!* zvolal otec pojednou; nebylo
tvrdosti v zavolání, dobrotiv, skoro mkce
znl hlas.

Pistoupila blíže, ruce prosebn sepiala.

• Ptám se t ješt jednou, .Apoleno : co se

má stát?«

•ekla jsem Vojtovi, že musí od nás ode-

jít.*

»A Vojta?*

•Vojta souhlasí . . . nahlíží, že jinak být ne-

mže . . .«

•A jakže má odejít? do Nového roku mi
stojí v služb: co by lidé ekli, kdybych ho
na hodinu propustil ?«

sio
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•On na hodinu neodejde, o sv. Ondeji vám
vypoví a jinou službu si najde. Tak jsem
aspoií myslila. Také jsem mu ekla, že vám
všecko povim. Z jara ho beztoho odvedou
na vojnu a na podzim nastoupí.*

Potužák kývnul hlavou.

•Tak vidíš, dve, « pravil, >kam jsi rozum
dala! Vojna kdo ví kam ho odnese a kdo ví,

vrátí li se kdy, a ty íkáš, že od nho neu-

pustíš .A krásn se vrátí, vzít si ho ne-

mžeš.

«

»0n ode mne taky neupustí,* odpovdla
hrd, »on je hodný. Vy sám jste to stokrát

ekl a, že ho máte jako svého rád, jste pra-

vil*

Potužák vstal, prošel nkolikrát svtnicí,

naež se zastavil ped dívkou.

»S dobrým ses potázala a jako poctivé

dve jsi jednala, žes upímn všecko pov-
dla,* pravil k ni; -nehnvám se na tebe, jen

se bojím, abys jednou nelitovala, co se stalo.

Rozmyslím si všechno, s tvou matkou se po-

radím. Pacholka si nevezmeš, tomu pece
rozumíš. S Vojtou promluvím. Rozumí se, že

u nás nezstane, a slíbit si musíte oba, že

se scházet nebudete . . .«

»To vám slibuju, tatíku, to jsme už beztak
spolu ujednali.'

»Jdi te spát, Apoleno! Bude dobe, roz-

vážíš-li si všechno ješt jednou jak náleží.

Na rozmýšlení máš asu dost, nebo, tak nebo
onak, ješt nevím, dlouho si pokáš. Až Vojta

ti sejde s oí, možná dost, že jinak umyslíš.

Nutit t nebudu k niemu, ale cti své dbej.« —
Když manželé byli sami dva, Potužák pravil

:

•Kdo by byl ekl? Zamiluje se do híbka!
Ona, sedláka dcera! . . tžko uvit! . . A pece,
vidíš, nedivím se. Mám toho chlapce rád, ím
dál, tím lepším se ukazoval. Divím se jen, že

tys to nepostehla; pece v takových vcech
ženské lip vidí než mužští . . . Nu, jakáž

pomoc ! — byli jsme slepí oba. Osud tomu
chtl, zmnit toho nelze ... A holka je hodná !

tší m, že se piznala, než vc propukla . .

Pomyslím-li. že zvdt mohli jiní, ktei by to

byli roznesli na naši hanbu, Pánubohu dkuji.
že to takhle dopadlo. Jen žádnou neest. Pane
Bože! ... A vidíš, že se ten chlapec takhle

zmnil, to ta holka udlala, a to m taky

tší ... A nespustila se! . . dojista ne, já jí

vím, v té není lež, zapla Pánbh! . . v tom
je naše dcera, nezape se . . . tvá i má . . .

Ale co z toho bude ? . . Marn si lámu hlavu ! .

.

Velká starost se na mne uvalila . . .«

»Nu. starost je to, Jouzo.* vpadla mu do
ei selka, »ale snad to tak nekvapí. Roz-

hodne se to, až Vojta se vrátí z vojny, a do
té doby máme tyi roky na uvažování . . .*

>A kdo ví, co se do té doby stane, myslíš !*

•Žádný neví, co se stane, ale ona od ného
neupustí; v tom ji znám . . .<

• I^ravdu povdt, ani by se mi hrub do
ní nelíbilo, kdyby po tomhle upustila. tyi
roky ekat není moc

;
po pípad si poká

osm, deset let . . .

•Nedej Pánbh, Jouzo!* . .

• Pece se musí ním stát Za pacholka
nebo podruha ji neprovdám . . .«

• Víš co.' — Napadá mi: dáš jí vno, tož

kup za n menší usedlost a a si na ní ho-

spodaí . .<

•To se ekne, to bych taky udlal, kdyby . .

nu, kdyby z Vojty se mohl stát sedlák Ale

z nho do smrti sedlák nebude, nemá to

v krvi, íkej si cokoli! V nm vzí nco ji-

ného. A my jsme holku vychovali pro sedlá-

ka! Rci, neníliž pravda? Sedlákem není, kdo
by chtl ! Ze selského syna se mže stát

všecko na svt, ale kdo ze selského rodu
není a na sedláka není vychován od mali-
kosti, z toho do nejdelší smrti sedlák nebude.

Pracovník, eledín, teba! — ale žádný sedlák.

Tu nejde jen o prací, práci jiný také svede,

ale srsti musí lovk celou duší s gruntem,

na nmž sedí! Jinak pda pod nohama mu
utee, nic jinak, než jako by vodou byla.*

Odmlel se; pak to, pak ono uvažoval, co

a jak, ale nebylo, na em by se byl mohl
ustanovit. Snad vojna oteve hochovi njakou
dráhu života, již tomu onomu pomohla na
vhodné pro nho místo. Ba, snad! — ale jisté

to není : mnohého také z koene vyvrátila . . .

Dlouho do nocí se radili, na niem se ne-

uradili.

Nazejtí Potužák promluvil s Vojtou. Hoch
se tásl na celém tle jako osykové listí, nic

jinak než jako by ped soudem stál, maje se

zodpovídati z tžkého obvinní. Nevzpíral se

niemu, pedem vše vykonati, všemu se po-

drobiti sliboval, cokoli by pantátovi uložiti

mu se líbilo. Trhan drala se mu slova z hrdla,

neuml je skládati, ale duše z nich vyzírala,

duše, jež po dlouhou dobu spala zaarovaným
snem smrti jako zárodek zrnka rostlinného

pod chladnou krou ledovou, ale jež se pro-

budila a se uvdomila pod boží vláhou lásky

ženiny.

•Byl jsem jiný, pantáto . . zlý lovk jsem

byl . . . jako zvíe,* drala se ta e, •a chodil

jsem špatnými cestami. Nevdl jsem . . jen

na sebe jsem myslil . . a každého bych byl

odklidil, kdo by se mí byl postavil do cesty.,

snad i vás ... A potom to pišlo . . nevím

sám, jak ... ale najednou jsem byl jiný . . .

Apolena udlala ze mne lovka, proto že

jsem jí ml rád, ji jedinou na svt . . A jak

jste byli na Zbudov, radit se, jak Blata roz-

dlíte, poslouchal jsem vás ... a poznal jsem,

žejsem váš. Potom ta babika tam povídala o Ku-

su
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batovi a jak se obtoval . . . Blata vám uchrá-
nil . . tak jsem naped myslil, že vám musím
taky nco uchránit . . . abyste mli památku
na mne ... ale tu jsem poznal, že to jsou
marnosti ... a tak jsem se chtl obtovat,
abych mohl íci, že . . jsem nco dokázal .

jako že . . babika i^ekla, že každý mže být
Kubatou, kdo se obtuje. . . .Ale od Apoleny
jsem nemohl upustit . . a vás mám rád, vás
i panímámu a Vaška ... do ohn za vás
skoím . . a co jsem mohl, jsem dlal, abyste
vidli, že vás mám rád . , . že jsem váš taky
a . . když váš. tak všech, kteí jsou naši . . .

neumím to povdt, ale vy porute, pantáto . .

a uvidíte ... a do svta pjdu, jen nkdy
když dovolíte, abych vás sml spatit . . .

a všecko uiním, jen abyste vidl, že skrze
.Apolenu a pro vás . . . jsem se stal lov-
kem . . a vy byli spokojeni . . a nelitovali . .

že jste byli dobí se mnou ... a hanbu vám
neudlám. Tak mi odpuste, pantáto ... já
jsem jinak nemohl . . to byl osud ... a když
poruíte . . . všeho se zeknu. Vím, že, jak
jsem, nemohu myslit na Apolenu, jen do
smrti ji budu mít rád ... A na vojnu pjdu
a na vojn se budu uit . . . byl as, že jsem
se taky chtl uit na vojn . ale jen jak se

zabíjí lidé ... ale za to se te stydím . . jen

vám to povídám, jako bych ekl knzi . . .

když se zpovídám . .-.<

Potužák byl hluboce dojat; nebylo zvykem
jeho, ukazovat svoje pohnutí, ale neubránil
se tentokrát. Políbil hocha na ústa a pravil

k nmu:
»Co bude, nevím. Ukáže se to, až jak se

osvdíš a jak se všecko urovná. Ty odejdeš
od nás, ale o Božích hodech budeš picházet
k nám, jako bys vlastním byl, a rovnž tak,

až budeš na vojn. Máš ped sebou dlouhou
pou a snad mnoho zkusíš. Doufám, že ob-

stojíš ; budeš pamatovat na nás a my ti dáme
svoje požehnání na tvou pou.« —
S tímto požehnáním Vojta odešel ze statku

Potužákových a po všech Blatských ddinách
lidé si lámali hlavu, pro se tak stalo, ale

nikdo se toho nedohodl. Tu a tam i vesnická
policie neukazuje se býti vševdoucí.

XX.

Stemhlav letl as, mnoho zmn pi-inesl,

Apoleninu lásku nezmnil, ani její svžest a
krásu ; nezmnil, neodvál taky povst, jež se

rozbhla o dívce po všech Blatských vsích

i daleko za jejich meze, že švarná dcerka Po-
tužákovic, bohatá, daleko iroko hledaná ne-
vsta, vdávat vbec se nebude; je prý zvláštní,

prazvláštní, nikoho nechce, všecky nápadníky
odmítá: pes to nikdo neíkal a také íkat
nemohl, že by byla hrdá, a Potužák, když mu
nkterý ze soused pímo nebo nepímo dával
na jevo svoje podivení nad dceinou odmíta-
vostí, odpovídal prost, to že je její vc, on
že ji k niemu nutit nebude.

Pt, šest let ubhlo takto ; i Vašek, jehož
odvedli na vojnu rok po Vojtovi, už byl zase
doma, a povídalo se, že staí pro nho hledají

nevstu ; \'ojta sám pak, odslouživ si svoje

ti roky ponejvíce v Bosn, navrátil se do
rodného kraje. Nešel více sloužit k sedláku,

ale domohl se práce pi železnici ; místo ne-

bylo stálé, tu tam, onde onam ho posílali, a
tak se stalo, že bhem dvou let procestoval

stídav skoro na všech stanicích trati mezi
Horažovicemi a Budjovicemi. Vojna jej jak
náleží vyuila : nauil se íst a psát, zmužnl,
pkný, erný vous zarostl mu líce, bradu a
ret, povstává jeho zmohutnla a jeho chování
se zmnilo tou mrou, že nikdo by nebyl
v nm poznal bývalého polodivokého híbka
na Zbudovských Blatech. Kdykoli mohl, do-
cházel na návštvu do Plástovic a bývalý jeho
sedlák i selka jej po každé uvítali a pijali se

srdenou radostí. Akoli ped lidmi zachovával
nejvtší zdrželivost vi Apolen, pece se

mu po každé udalo, vymniti s dívkou d-
vrné slovo nebo aspo krátký výmluvný po-
hled a rychlé stisknutí ruky; to stailo obma:
on odcházel šasten a ona zase všecka blažena
po svých domácích pracech chodila. Vdli, že

jsou svoji, že ni as ni odluka jich lásky ne-

zmnily, ba utvrdily, nžnosti pidaly. Po-

tužák si dobe povšiml jeho chování a dal

nejednou výraz svému uznání a spokojeností

s ním. Jednou dokonce promluvil o tom pímo
s dcerou.

» Vidím, že ho máš dosud ráda. eknu ti

bez obalu, že tomu rozumím a chválím t za
to. Jen kdybych vdl, jakou má ped sebou
budoucnost ; pece chápeš, že t nemohu dát

za ženu lovku, který bude do smrti konat
podízené hrubé práce pi železnici. On te
pracuje na stanici Kažické. Dojedu si tam a
peptám se po nm ; snad zvím, ím by se

mohl státi v dohledném ase,«
»Tatínku zlatý, dkuju vám, že jste tak

dobrý k nám. Já pokám. Nespchá to, ale my
od sebe neupustíme.- (Dokonení.)
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Stirtiri

oFEUOLLETDÍNS
PRAHA VERA A DNES.

Vzpomínky a kresby nkolika autor.

XX. SVT UMNÍ.

^^l jednom ze svých feuilleton pronesl J. Kuffner

w nkolika slovy hlubokou, ale málo do oí bi-

jící pravdu: každé velké hnuti je podmínno lite-

rárním popudem. Spisovatelé urují smr no-

vých cest, do jejich lebek vkládá Prozetelnost idey,

které stávají se teprve pak hybnou silou, když pro-

nikly vtšinu národa.

Trvá to nkdy dlouho — uplynou asto staletí

než dojde k uskutenni sn básník dávno již ze-

snulých — ale, kdo dovede hledat, nalezne, že li-

teratura kráí vždy ped vlastním národem. Z kosti

Komenského nebylo již prášku — když poaly se

jeho velké paedagogické principie uskuteovati
v soustavách školských. Ped sjednocením Nmecka
dávno bili na poplach básníci, kteí se nedokali
pak ani poátk historického pevratu, který žele-

zem a krví uskutenil Bismark proto tak lehce, že

pešlo v duše nmeckého lidu, co tak dlouho již

byla hlásala literatura. eský perod opíral se jen

a jen o písemnictví.

Z knih a asopis
vnikalo do eských
hlav probuzení, v

nmvzmach náš ml
v dobách nejtruch-

livjších potravu nej-

bezpenjší.

Co usnášejí otcové

mst a obecní kon-

šelé — co navrhují

s demagogickým po-

vykem veejní e-
níci — co mluví tá-

boroví horlivci, kan-

didáti mandát : to

vše zplodilo ped ni-

mi písemnictví. Kdo
ssál pímo z prame-

n, kdo se neživil od-

vary neb z patok vy-

vtralých a mdlých,

z toho mluví i svžest a sila literárních podnt.
Kdo zstal za souasnou literaturou — jak vratké

a jak neslavné jest jeho veejné psobení
;
jak brzy

sevšední a zapadne, komu z kypré pdy umni
nepibývá šáv. A jak dovedou býti píjemní a vítáni,

kdož zstávají v trvalém sty-

ku alespo s literaturou.

Drobný citát již — literární

stavba period — odlesk ze

souasných boj o otázky

umlecké — jak to povznáší,

ozauje mluvího, jak jej vy-

zvdá z roviny všedního pe-
milání starých

frází a pouek
zvetšelé dogma-
tiky.

Nevyerpatel-

nou studnici je

literatura a o- -:
'

statni umny.
Mistrovská díla

našich socha,
malí mluví k

naší duši, rozehivají i chladné mozky lizkoprsých

stízlivc. Hudba, zpv, dramatická reprodukce

popadá srdce a dává kídla fantasii. Básníkv
verš — lícen novellistova — žert rozmarného

lánku — pasáž geniálního žurnalisty — co v tom

dynamiky, co ztajené velosti, co kouzelných vývr.
Je divno, že tolik mládeže zanícené utíká v ná-

ru umn, a denn píklady výstražné pímo
zakikují, aby se vyhnul každý jejím svodm,
kdo má píliš sebe rád ? Kde je srdce rozechvno,

kde hlava rozpálena, jak možno chladn poítat,

do budoucna myslit — rozvažovat?

Dosluhující herci, stýskající si na psotu umle-
ckého stáí, výtvarníci vypravující o chudosti na-

šich pomr — básnici líící trýze existenní —
všichni mluví ku skalám. Sta a tisíce hlav hledá

opt cestu, se které oni picházejí umdleni, s iro-

nickými úsmvy a kríce jen rameny.

Je to výron tajemné síly národa, tento shon za

bludikami umní, je v nm dkaz kulturní po-

tence — je to zdravé rašení na nové kvty. Blá-

hovec jen by chtl opravdu stavti hráze tomuto

pílivu.
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Existenn umni
u nás dosud ješt je-

nom v idkých pípa-

dech znamená hmot-

nou neodvislost. Lite-

ráti trvale openi o

rozšíený list, v bez-

pených stycich s na-

kladateli — výtvar-

níci, na které se pra-

videln pamatuje ve-

ejnými objednávkami
— stále ješt jsou u

nás výjimkou. Ale

pece jenom jsou již

tyto výjimky— máme
již urité píklady, že

umní mže dáti kus chleba. Není vždy poten
máslem, zídka skápne na nj trochu medu — ale

již se nepíše u nás za obnošené kabáty, nemaluje

se za pytle brambor, nezpívá a nehraje se u nás

za veei.
Již je u nás dosti rodin, které vdí, že domác-

nost bez knihovny neliší se od stáje než nábytkem,

že na stnu s alouny patí njaký umlecký ori-

ginál, že návštva divadla není vlasteneckou obti,

že pedpláceni asopisu patí do rozpotu hned vedle

útu za svtlo. Jsou již spisovatelé a umlci, kteí

prací svého ducha mohou živit sebe a svou ro-

dinu. Jsou i organisace noviná, literát, výtvar-

ník, herc, které peují o píslušníky v dob ne-

moci, v stáí, a i o pozstalé jejich ponkud je

peováno.

I to se ukazuje, že lidem z umleckých konin
pibylo u nás svobody. Již není možno zakiknouti,

umleti nikoho. Umlci spojují se v kroužky a sku-

piny, mají své orgány, poádají samostatné schze,

porady, výstavy — jak se které družin zamlouvá.

Ani, kdo je sám, nepotebuje míti obav o své uplatnní,

je-li dosti silen a odvážliv. Žádný výkik neztratí se

u nás bez ohlasu, žádnou barvu na palet nic ne-

oslepí. Je tolik píležitosti dnes již k pronesení

vlastního kréda, že mžeme klidn oekávati z to-

hoto zaánlivého chaosu zvuk,
barev, svtel, hesel a osobních

potýek jen nové cesty pro pí-

chod Pravdy, která jedin dá

a zabezpeí život a budoucnost

celku nám nejdražšímu: národu.

Jenom, kdo si svobody vlastní

neváží, kdo samovoln pro zisk

okamžitý jde pod jho moci, která

absolutisticky diktuje, mže na-

íkat si na nedostatek volnosti.

Historie uí, že tém každý

velký zápas evropský od staletí

vždy roztásl též eskou pdu.
Umlecké boje posledních desíti-

letí, pro nž se rozilovali lidé

cizích jazyk a kultur, u nás též

ihned vzbudily ohlas. Zdravé

— nezdravé, možné — ne-

možné, pirozené i excentrické

honem honem sthovalo se

neb bylo sthováno k nám.

Mládež naše se uí jazykm,
cestuje již hojn, uí se, stu-

duje. Mladý umlecký svt ne-

hledá jenv nedbání forem, v

noních pilkách a v steštných
bravurách prkaz své umlecké
odlišnosti a povýšenosti. eské
ateliery a literární svtniky
jsou skutenými pracovnami.

eské asopisy úpln dnes mže
obsloužiti a dobe obsloužiti

eská tvorba. eské umní
dovede naplniti adu dobrých výstav. V divadlech

a koncertních síních linie pvodních prací se

stále povznáší. A vše to nalézá dosti obecenstva.

Pibývá zámožnosti u nás a s tou utšen roste

i konsum umleckých produkt.

Slovo umní nalézá v eském lidu stále živjší

ohlas. Cítíme to, promenujíce kolem nových budov,

nahlížejíce do výkladních skíní, nazírajíce v in-

sertní ásti list, na plakáty. Dtem ve škole ote-

vírají se již zdravé oi, aby rozumli, co je krásné,

pednáší se týdn tisícm o tom, co ušlechuje

duši, denn pouují listy o umleckých tužbách,

výkonech, produktech. Národ politicky nesamostatný,

stále jen zápasící o své bytí, omezovaný ve svém

existenním rozvoji, poplatný cizí vlí — sotva

mže konati více.

Slovo umni denn kolem nás zní. S umním
vyhledává sbližení prmysl — umlecké mety vy-

tyují si u nás reprodukní dovednosti i technika

emesel.

Fotograf z povolání i amatérský snaživec — ty-

pograf — chemigraf — stavební prmyslník —
zahradník — všichni u nás snaží se setrvati v po-

blíží umn. Je radostno sledovati tento rozvoj —
vru: snad pece jenom není pravdou, co pravil

frivolní básník zahraniní, že je kletbou malých

národ, že plodí více talent, než mohou uživit.

Isis.

|©| |©1 1^

Z ESKÉHO ŽIVOTA.
• Flibustý. V Národním

divadle byla 23. srpna poprvé

provedena tato tíaktová ko-

medie od Jeana Richepina —
v dob skoro nejmrtvjší se-

zóny. Jisto je, že pišlo se jí

obecenstvu vhod, touto drama-

tickou selankou, která však

nepostrádá mohutných oka-

mžik, kdy divák cítí blížiti se

katastrofu. Píbh její je dosti
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jednoduchý. Starý námoník oekává se svou

mladou slinou vnukou Janici a svojí snachou

denn návrat Pierrea, jenž už 15 let je z domu
a osm let není o nm zpráv. Stal se flibustýrem *)

a vše nasvduje tomu, že nkde ve svt za-

hynul. Jen starý námoník ví v jeho návrat

a s ním i sliná Janic. Za to pozbyla již veškeré

nadje její matka. Onoho veera (poátek prvního

jednáni) odchásí zase staec k moi vyhlížet,

nevrátil-li se želaný jinoch. Janic, kterou matka

snaží se pesvditi, že vše již marno odchází za

nim. Po jich odchodu pichází mladý námoník
Jaquenim zvstovat, že pítel jeho Pierre, s nímž

bojovali spolen proti Španlm v jednom krvavém

boji asi zahynul. Pináší njaké vci jeho, mezi

nimi rženec památný. Jak ale zvstovati truchlivou

novinu starci a vnuce, kteí žijí nadjí v jeho

návrat, zvlášt tomuto, kterého by krutá zpráva asi

usmrtila? Matka Janicy ukryje ho za tim v obydlí

a nenáhle hledí pipraviti na osudnou zvst. Tajem-

nými odpovdmi jejími piveden je k pedtuše, že

vytouženy Pierre je živ a když mezitím Janic

na rychlo ukrytou jeho pozstalost naleznou, oba

JSOU šastni v tušením, že Prierrea brzy spati. Tu
zavolá staena mladého námoníka ze sousední

svtnice, aby sám zvstoval smutnou pravdu. Když
oba v nm tuší želaného jinocha, nemá tento sily,

aby je zdrtil truchlivou zvstí — a nechává je

v omylu, když pokládají ho za Pierra. Janic ovšem

zamiluje se do Jaquenima, nebo tak si pedstavo-

vala svého jí ureného ženicha, Pierra. Když jí

brzy po té v dvrném tte íi tet vyzradí Jaquenim

že není tím, za ho mají, nemže pestat ho mi-

lovati, a si vytýká tu lásku jako prohešek na

mrtvém Pierreovi. Co jste tušili od prvního obje-

vení se Jaquenima na scén, stane se -— te objeví

se Pierre. Není mrtev. V krutém boji skoil do moe
a zachránn byl Angliany, plavícími se do zlato-

nosných kraj Ameriky. Jde s nimi a ziská co

zlatokop nesmírného bohatství, s nímž se vrací dom,
aby odpoinul po boku snoubenky, na kterou ne-

zapomnl. Oba flibustýri se setkají, Pierre i staec

vypudí Jacquenima z obydli krutými urážkami a

— tragedie je tu jako na zavolanou. Zatím skoní
vše dobe. Pierre sezná, že pítel jeho nepišel, aby

oloupil jej o nevstu, zví o krutém boji jeho srdce,

které chtlo se, a milováno Janicou, odíci se jí.

A tak po kratiké (trochu nevrohodné) úvaze i Pierre

i staec vkládají sami Janicu do nárue Jaquenimovy.

Pesyceno analysou moderních dramat až za meze

možnosti jdoucí, obecenstvo piímá tuto prostikou hi-

storii Richepinovou, vyplnnou obratn sic, pece

jen, jak bystejšímu pozorovateli neujde, umle tu ho-

rováním starého námoníka o moi (parallela moe

•) Flibustýri (z angl.), též bukanyii fz franc.) sluli

v 17. st. moští loupežníci v Záp. Indii. Pvodn byli to

franc. osadnici na ostr. Sv. Krištofa, kteí poali r. 1625

válku proti Španlm a utvoili pomalu s rozmanitými

živly velikou námoní moc, jež potírala Spanly. Koncem
17. století znieni pomocí Francie.

s ekou zní tu jako pokus vtipnjšího sextána),

tu ušlechtilým rozjímáním, kterého by takový zv-
tralý flibustý sotva byl schopen, tento kus se

zejmou sympatii. Hráno bylo vesms dobe, any

úlohy byly v pípadných rukou. Roztomilá byla

Janic paní ervené, bodrý ton, jenž uinil duševní

pevraty Pierrea ponkud pravdpodobnými, nalezl

p. Matjovský. Dvojici starcíJ vrohodn zahráli p.

ada a pí. Danzerova. I episodky byly rázovité.

Kus vypravil p. Schmoranz se všemi finesami svtel

a prospekt — domek starého námoníka, s vy-

hlídkou na moské obzory s krajkami vln, i barvou

i osvtlením vrnými vypadal jako by penesen byl

z dalekého pímoského msta francouzského (Saint

Málo), v nmž se odehrává jímavá Richepinova

idylla. Zvláštního slova zasluhuje — last not least

peklad p. Kaminského, S originálem jsme jej sic

nesrovnávali, ale poslouchá se velmi píjemn, sb.

— Husova výstava v Táboe. (Dojmy z ná-

vštvy Tábora a výstavy.)

Pražský rychlík zastavuje v nádraží. Vyjdeš

z vestibulu a již t obejme banalita moderního Tá-

bora. Ulicí typu vinohradského jdeš jako žaláem.

Teprve v Palackého ulici vydechneš volnji, v sou-

sedství patricijských dom, a v Pražské ovane t
konen dech starého Tábora. Sgrafitta Stárkova

domu a nkolik štít charakteristických forem, vy-

ústní ulic a ustupující fronty dom tvoí kulissy

k rozkošnému vstupu na námsti.

Táborský rynk je jako dokonalý interieur s útul-

nými koutky a mnící se náladou za rzného osvt-

lení. Jeho domy s panelovanými štíty pozdní go-

tiky a pkn dekorovanými prelími z rzných

období baroku i empiru, radnice (bohužel opravená

dosti nešastn) a kašna s naivním štítonošem

(z roku 1568) pojí se tu v pknou harmonii, že

ani zraku nemžeš odtrhnouti. A pak kostel! Co

tu najde oko požitku na prejzové steše, jejíž barva

tak nenucené se odráží od zelen dvou kaštan,

zcela halících barokní sochy pískovcové a kíž ve

své haluze. Ale do vnitku necho! Varuji t

upímn ped tím, nechceš-li, aby t pojal hnv
nad »emeslnou výzdobou* a sterilní, šablonovitou

»restaurací<. Z námstí touláš se mstem, objevuješ

nové koutky a pvaby, vodárnu se zvetšelým štitem,

zahrady s altány a pevislými kei, intimní pro-

stranství ped klášterem a gymnasiem a je ti smutno

pi tom. A meditace se stávají ješt chmurnjšími,

zaboíš-lí ke Kotnovu. Pohádková krása údolí Luž-

nického s jezem a koželužnami dole, s bohatým

lesem Pintovky a pittoreskními Klokoty naproti —
jak to vše je ohioženo novou stavební innosti a

jak mní se v neprospch svj tento pohled! Kdo

zná obrazy starého Tábora a pohlédne nyní ze

hbitova, již nevkusn peplnného ale dosud pk-

ného, smrem k Nádražní tíd, zasteskne se mu:

jak by se pojil nový Tábor k staré ásti, kdyby

dovedli stavitelé využíti nádherné polohy nad ekou

a mli cit a pietu k sladni starého s novým!
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Obrátíš se na druhou stranu a máš tentýž dojem:

park, založený na bývalých parkánech a návrších

pod nimi, dekorovali ve falešném historismu diva-

delním cimbuím hradeb a baštám, vydroleným a

vlivem doby podivuhodn sladným s okolím, dali

vyzývavý nátr gotických vží.

Ale pijeli jsme vlastn k vli výstav? Hledáme
ji dost pracn. Jakás škola jí slouží za útulek. Ped
budovou vlají dva erné prapory s rudým kalichem

jako nejkrásnjší plakat. Za to vlastní plakát vý-

stavní má sice pknou myšlenku, ale provedením

stojí velice nízko. U pokladny ptáme se po katalogu.

Není ho. Máme hned dojem, že tak zanechá vý-

stava málo vlivu do budoucna a že tím výchovný
význam klesá o nkolik stup. Úzké naše pomry,
které nestaí ani na rozprodání katalogu (a z toho

dvodu asi nebyl poízen), i tu se ukázaly.

Chodíme tedy nazdabh devíti sínmi. Rozdlení
výstavních pedmt je pkn promyšleno, napadá

nám na první pohled. Souborné názvy : obrazárna,

sift Husova, Sezimovo Ústí, husitské války, zbroj-

nice, literatura, Kostnice aspoii tomu nasvdují.
Ale pi bližším ohledání seznáš obtiž poadatel.
Jak je málo látky zachováno v Táboe i jinde z té

slavné doby! Pochybujeme, že lze vše svésti na

»války a utrpení národa*, a jist bychom našli

dost památek v cizích museích a u soukromník.
A hned ti pijde na mysl nedávno se vynoivší

nápad utvoiti husitské museum, o nž stejn se

bude pokoušeti Praha a Tábor. Pirozeno, že se

o hezkou myšlenku bojíme vidouce tuto výstavu. Na
tíštní sil, na evnivý zápas? Piznáváme, že

nám je myšlenka táborského musea Husova
sympatitjší. Je zdravá takováto decentralisace,

má-li rozumný podklad a prospívá-li celku. Tábor je

uren pro to svou tradicí, ml by vhodné místnosti

(radnici) a i pro cizince by ml pitažlivost. Máme
i píklady: Výmar, Bayreuth, Wartburg, Durerhaus

v Norimberce a j. Jenže jedna podmínka tu je,

jíž nelze obejíti. Museum by nesmlo býti skladištm,

ale ústavem moderním, z nhož by návštvník vy-

cházel duševn obohacen. Ne tedy diletanlským

pokusem,, jakou je — a jinak nemže ani býti pi
tch prostedcích a krátké dob — výstava, ale

uceleným obrazem, na vdeckém podklad založe-

ným a organisovaným, a pozdji snad i ohniskem
všech snah a prací, smujících k historii a lepšímu

poznání husitské doby. Zde by se musil poadatel

jednak v zevnjším uspoádání íditi nejmodernj-

šími názory a zkušenostmi musejních autorit, jednak

v rozvrhu a detailním propracování programu po-

staviti se na nejširší podklad. Již pedchdcm
hnutí husitského (a poznáváme je nyní stále lépe

až hluboko do XI\^ století) musila by býti vno-
vána pilnjší pozornost a také doznívání husitských

tradic hluboko do XV^II. století by zde musilo do-

jíti ohlasu.

Pozoruješ, že mluvíme více o museu než o vý-

stav? Ale vci spolu píliš tsn souvisí a museum
má snad tu svj poátek, tak že vše, co jsme
ekli, vztahuje se i k výstav. Poadatelé psobili

na cit návštvník kopií kamene z Kostnice nebo

obrazy a modely kižáckých obrnnou a husitských

bojovník, napodobili žalá Husv — to vše do-

hromady je v museu nemyslitelné v té form a

v tom provedení. A dokonce nemožná by byla

pseudogotická dekorace, jíž ml býti docílen dojem

z prostedí v Husov síni. To vše jsou zásadní a

nesporné otázky a pi museu by rozhodovaly na

prvním míst. Tím je vlastn jíž náš soud o vý-

stav vysloven. Všechna est poadatelm, jich

píli a dobré vli. Snesli v krátké dob velký ma-
teriál, dotkli se mnoha otázek svou e.xposicí a do-

vedli i nkteré oddlení (literatura ku p.) k velké

úplnosti. Jednotlivé podrobností jsou tu nemalé

ceny, zejména výsledky výkop Švehlových v Se-

zimov Ústí, mapy husitských válek nebo krojové

studie Bouškovy, ale to vše nedává celku, neza-

okrouhluje obrazu. Vždy máte dojem neúplnosti

a nesoustavnosti (oddlení Kostnice). Za to nelze

upíti vkusu a taktu arrangementu výstavy. Že

pipojili k výstav také modely návrh na pomník

Husv v Táboe, má více zájem lokální. Nám se

již pedem nezamlouvá místo pro pomník vyvolené,

nejbanálnjší z celého msta. Soutž neukázala

píliš nových myšlenek, ale prmrná hodnota n-
kterých prací je pece radostná. Snaha vyjáditi

Husa jinak, než dosud tradice píležitostných po-

mník uila, je tu patrná a potkává se se zdarem

práv tam, kde opouští zcela pdu reality. Proto

jsou nám mnohem sympatitjší návrhy druhou

a tetí cenou poctné než první, nový jen šastnou

architekturou. —
Vycházíme z výstavy do nedlního klidu jiho-

eského msta, jehož je Tábor jedním typem, ale

nejsme píliš vzrušeni. Za branou školy však nás

znovu uchvátí Lužnické panorama. Stojíme znovu

pekvapeni a nadšeni a nové dojmy z této nádhery

rychle zatlaují pedešlý chladný stvk s výstavou.

//.
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Mlhy na Blatech.
Román.

(Dokoneni.)

rátký as po této roz-

mluv s dcerou, Po-

tužák si dojel do Ra-

zie a nenápadn se tam
peptal po Vojtovi. Zv-
dl, že Vojta je dovedný,
spolehlivý, pilný i stíd-

mý a svrchovan po-

ctivý; uznává se to

všude a je prý vyhlídnut

za posunovae na Budjovickém nádraží. A
jaké je to místo? — Nu, dobré prý; pldruhé
zlatky denní mzdy a zhusta i mimoádný vý-

dlek. — A postup? — Inu, postupu mnoho
prý nebude; kdyby Vojta se byl vyuil n-
jakému emeslu, bylo by to jinaké.

S touto zprávou Potužák se vrátil Hom,
jednak potšen chválou, kterou slyšel o Voj-

tovi, na druhé stran pece jen nespokojen

vyhlídkami v píin jeho budoucnosti v žele-

zniní služb. Vidl v duchu svou dceru,

dceru volného Blatského sedláka, odsouzenou,
aby bydlila, všecek as svj trávila v kterés

svtnici pedmstského inžáku, po boku muže
umouraného, olejem páchnoucího, udeného,
nemajícího nadje, že kdy bude jinak. By
i peníze, jež jí dá vnem, pilepšily jejímu

bydlu, ztžka se vpraví do pomr životních

pro ni zcela nových. Byl píliš sedlákem,

píliš zvyklým, pokládati za opravdovou po-

svcující práci toliko práci polní a hospodái-

skou, než aby byl stail, položití nestranné

mítko na jinou lidskou dlnost, a soudil —

v daném pípad právem, — že jeho dcera

nebude šastnou, odcizí-li se práci, již dosud ko-

nala a která byla od narození jejím údlem. ím
vyplní as svj, až bude omezena na domácnost
jí naprosto novou? . . Ona sama snad do té

chvíle o tom neuvažovala, ale sluší otci, jenž

si je vdom své mravní zodpovdnosti za

budoucí její osud, aby prozíral, dokud není

pozd . , .

Uvažoval mnoho o tom, se ženou se radil,

a žena stejn s ním nazírala na tuto stránku

vci. Nenalezli odpovdi na otázky, jež si kladli.

Tu se stalo, že Vojta zase k nim pišel.

Jako na zavolání tu byl,_ ani ho neekali, kdys

v nedli odpoledne. Že je na trnáct dní

v Naki na stanici, jim ekl, kde se provádjí

njaké opravy na kolejích
;

pak že se už ne-

vrátí do Ražic, do Budjovic se dostane do

stálé služby za posunovae vagón.
»A tos rád, vi?« tázal se ho Potužák.

Mladík se zamyslil.

»Jsem a nejsem,* odpovdl po chvíli. »Ml
bych být rád, proto že je místo stálé, ale

eknu vám upímn, že se ho bojím. Bude
se mi stýskat po polích a lesích ; tžko se mi
žije v mst. Na venkovských stanicích jsen>

si vycházel do polí, do les, k rybníkm —
a bývalo mi volno.<

»Já bych taky tžko žila v mst,* pro-

hodila Apolena; -nevím vru. co bych tam celý

den dlala.*

Potužák mrkl na ženu, jako by chtl íci:

Vidíš má to v krvi jako myl
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»Nu, a v Bosn, na vojn? — bývals pece
taky uzavírán v mstech, do kasáren k tomu,«
usmívaje se, Potužák pravil. »Nestýskalo se

ti tam.>€

Cosi jako nadšená vzpomínka na prošlé

krásné asy vzplálo v oích mladého muže.
»Ba nestýskalo, pantáto!* odpovdl skoro

zhurta; >tam nás málo uzavírali. Tam jsme
byli skoro poád na nohou — samé obchzky
se konaly, cesty bc stavly, honby na loupež-
níky se poádaly. Tam bylo veselo ! — a
krásn je tam, pantáto ! — to jsou fiáké lesy,

skoro samý dub. Diny bylo dost, ale ta mi
svdila. Stokrát he mi bylo z poátku v Bu-
djovicích v kasárnách. Tam chodilo na mne
stýskání! Kdybych si byl nevzal do hlavy
uit se psát a íst, vte mi, sotva bych to

byl snesU . . .

Odmlel se, pak znovu zaal povídat, prost
po svém, trochu rychie a spleten:

»Když jsem dosloužil . . . ml jsem jít dom
s transportem ... tu najednou pišlo v roz-

kaze njaké vyzváni . . . jest-li by jako nkteí
z nás nešli za hajné . . . pan šikovatel to etl
taky esky . . . sestoupilo se áké podnika-
telství a koupilo lesy, velké lesy . . . nkde
u Livna . . . my jsme byli v Banjaluce_. . . a
to prý by vzali samé vysloužilé vojáky echy,
kteí by k tomu mli chu a trochu v tom
chodit umli . . . Tak ten šikovatel pestal íst
a ekl: ,To by tak bylo pro vás, vy tam!' —
a ukázal na mne; ,vy zrovna jako byste ml
uch na to — každou cestiku najdete a hned
se všude vyznáte'.*

Vojta se zarazil pi tchto svých slovech

;

bylo mu najednou, že se penáhlil, že tohle

íci neml; bude se zdát, že se chvástá.

>Nu, a pro jsi takové místo nevzal?* tázal

se Potužák.

>Nu, nevzal. Vzpoml jsem si na . . . vás.

Nebyl bych se mohl vrátit, tam bych byl musil
zstat, a to víte, pantáto, nemohu žít bez . . .

bez . . . vás . . .«

»Nu, dobe, dobe — však vím, že nás máš
rád,« vece Potužák, skoro tverácky se usmí-
vaje, .^le jen na krátko, hned zas obliej jeho
zvážnl.

•Tak hajným bys se chtl stát?« tázal se Vojty.

»Tak, pantáto! hajným, mládkem, ímkoli,
jen abych mohl žít venku . . . Les, pole, louky,

rybníky ... pi tch a v tch je mi volno.

Pro život v mst nejsem. lovk nabyl trochu

zkušenosti a leccos vidl nebo slyšel od jiných.

Vesnický lid se te hrne do mst a jen v m-
stech myslí, že dobe, jako by tam peníze le-

žely na ulicí, a zatím je tam moc bídy.«

»Ba práv,* pisvdil Potužák, »tu a tam
se nkterý uchytí, ale co jich pichází nazmar,
o tom nikdo nepovídá a všecky ty ztracené

a zvrhlé životy taky nikdo nespoítal.* —

Desátá hodina dávno minula, když Vojta se

chystal odejíti.

»Dovolili byste, abych ho kousek doprovo-
dila?* tázala se Apolena rodi; »Váša pjde
s námi.*

Nebránili, ale daleko aby nechodila, si vy-
žádali.

Temná noc po úplku, msíc ml vy-
jíti teprve k plnocí. Vzduch nad Blaty se

ochladil po dosti teplém dni a z potoka
i z mokrých luk vystupující páry se srážely

v šedou mlhu, ím dále tím více houstnoucí

;

po nebi valily se erné, trhané mraky, jež ne-

hrozily sice deštm, ale tmoucím závojem
všecko zastíraly; jen tu a tam objevoval se

na chvílí istý modrý blankyt, na nmž mrkavé
hvzdiky slab se kmitaly.

Mladá trojice prošla vsí, pohrouženou v hlu-

boký sen. Když se octli na otevených prázd-
ných lánech, s nichž za dne by byli pehlídli

celá Blata k severu i k východu, jež však
této noci nehybnou mlhou zastena dímala,
Apolena stanula, Vojtu za ruku ujala.

»Je mi smutno v duši, mj milý.« pravila;

i>vytýkám ti, že mou vinou jsi nezstal tam
dole, kde bys byl našel místo . . . zamstnání,
které by se ti bylo hodilo. Nemrs dbáti, pi-
jati je . . ..

»Mluvíš divn, Apoleno,* odpovdl smutn;
»já si te zas vytýkám, že jsem se o tom
zmínil. Pece jsi nezapomnla, co jsme si pi-
slíbili. Nebo lituješ? . . . Však víš, že bez tebe

bych tam byl nevydržel ... a tam ke mn
by t byli nepustili ...»

>Nelituji, mj milý, co jsem pislíbila, jen

tebe je mi líto . . . Slibuji ti znovu a tady,

ped Václavem, který to slyší, že jiného ne-

budu, ne-li tvou. Pokáme ješt — není zle

o mne. Jen o tebe bží, ty nebudeš spokojen

v mst . . .<

»Budu doufat ... a nade všecko t mám
rád, tak se snad dokám . . a nedokám- li

se, reptat nebudu. Stal se ze mne pece lepší

lovk a tím's m udlala ty, Apoleno . .

a tuhle Vašek ... a všickni vaši ... A vím,

í jsem a kam patím . . . Tenkrát jsem to

zvdl, ve Zbudov, když se sedláci radili . . .«

»A svoji budeme, Vojto.* pravila Apolena;
• uvidíš, že to otec spraví. Do Budjovic ne-

cho, to by nám neposloužilo. Bu tedy zdráv,

Vojto, a pij brzo zas, vsak vidíš, že otec a

matka t rádi vidí. Teba se vrátit, Vášo, aby
neekali doma. Kudy se dáš. Vojto?*

•Nepospíchám dom, Apoleno. Ven m cosi

pohání, do Blat . . . snad celou noc probrousím . .

.

na místa se podívám, kudy jsme chodili. Je

volno na Blatech, v noci jako ve dne . . . Máš
pravdu: do Budjovic nepjdu, pana inženýra

poprosím, aby m ponechal na tratí ; eho
k živobytí teba, i tak si vydlám. Musím si

Sis
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to všechno urovnat v hlav ... na vojn se

lovk aspo nauil trochu mluvit, aby mohl
íci. co chce. eknte doma pantátovi a pani-

mám, že jim stokrát ruce líbám. Co by bylo

ze mne, kdyby nebylí tak hodní I
<

Rozlouili se. Vojta se dal z poátku pi^ímo

ke Zbudovu; když však pešel mstek, na
právo zahnul, v širá Blata postoupil, po vod
potoku se ubíral. Tma vkol nho, siré páry

se srážely, vlasy mu zvlhly i odv, ale jemu
bylo volno. Sbhal místa, kde lovíval, kde
míval své Síidky

;
jeho tm pivyklé oi všecko

postehly, jako by svtlé myšlenky mu svítily . .

.

Oj, tu býval s Apolenou ... tu s ním rozmlou-
vala, jeho hrdým, divokým eem naslou-

chala . . . Pozmnila se z tch as, plná, jako

rozkvetlá rže nyní byla, mnohem krásnjší

ješt než tenkrát, ale její láska se nezmnila,
o tom nebylo lze se klamat . . . Tam, v onch
erných houštinách, to bylo tenkrát, jak mu
pinesla kapry ze Zlivi, jak on tenkrát udeil

onoho mládka, jak potom s ní tu dlel a ona
ho prosila, aby ji ušetil. Tenkrát poprvé ve

svém život uposlechl lepšího hlasu, v jeho

nitru se ozývajícího, a pemohl divoký chtí . .

A pak . . . pomalu . . . zdlouhav, sám nevda
kterak, v jiného lovka se mnil, až návštva
ve Zbudov a co tam vidl a slyšel blmo
mu ztrhly s oí a zapudily na vždy divoké

peludy, za nimiž se honil. Vše prchlo, co

bylo divé, nezízené, jen víra v dívku, áka
do budoucna a láska zstaly, a hrdost, že to

pekonal všechno a radost uspokojení z pe-
svdení, že lépe je takhle. Daleký byl v pravd
ješt cíl, za nímž tíhnul, nejisto bylo, jak se

všecko zakoní, ale i touha po vzdálené met
byla sladká . . .

Chodil sem, chodil tam, nedbaje cesty ani

smru; vlhká pda, houstnoucí mlhy na Bla-

tech, trhané mraky na obloze, vše nad ním
i vkol nho i pod ním jako by dýchalo milou

vní, vše záilo svtlem, jež do vší jeho by-

tostí teple a sladce vnikalo, srdce opájelo . .

.

Sám nevda jak, dostal se k mlýnské stoce,

která, kyž protekla Zbudovem, pod mlýnem
v oblouku opouští svj východní smr a k jihu

se obrací, v místa asi, kde dnešního dne stojí

pomník Kubátv, jejž postavili osadníci Blat-

ských ddin statenému obhájci selských práv

na slávu a sob ke cti. Znal toto místo, n-
kolik dní tomu, navštívil je kdys k veeru,

zašed sem z Nakeské stanice. Je tu neoby-

ejn mílo; krátký zelený pažit, koberec

luních kvítí, podle potoka houštiny í potrou-

šené topoly a osyky. Vede tu mstek pes
potok, za potokem, soubžn s levým jeho

behem vozová cesta ze Zbudova ke Zlivi;

za cestou stoupá pda a na nízkém svahu,

soubžn s cestou, vede traf od Plzn k Bu-

djovicm. Jist plnoc již minula, na vý-

chodním nebí promkla se z erné tmy bélavá,

stíbitá zá: msíc vycházel, ale pro mraky
ho vidt nebylo.

Vstoupil na mstek, maje v úmyslu do-

stoupili trati a dáti se po ní smrem k Na-
keské stanici; pišlo mu totiž na mysl, že

s této trati, jež petínala Zbudovský rybník,

pobaví se pohledem na noní život tisíc

špak, penocujících za této roní doby v rá-

kosí, i na rej divokých kachen a lysek, jež

dovádjíce v hejnech se objevují na etných
prsecích do rákosí upravených . . .

V tom zaslechl poblíže, práv na trati, kroky

a tlumený hovor lidských hlas. Zvuky pichá-

zely ze strany, kterou se zamýšlel dáti. .

Kdo to as je ? co tu kdo dlá, v pozdní

noní dob? — tyto otázky mu proletly

mozkem rychlostí blesku a rázem v nm pro-

budily dívjšího híbka, slídivého, pozorují-

cího každé hnutí na Blatech.

Skryl se mžikem v kterési houštin na pa-

desát krok od tratí, odkudž bystré jeho oi
velký kus jí pehledly, a naslouchal. Oby-
ejný lovk v té tmoucí tm nieho by byl

nepostehl, ale jemu neušlo nic. . .

Minulo ticet vtein, minula dlouhá minuta.

Slabounký paprsek msíce prodral se skrze

mraky, jedva znatelné blavé svtlo padlo na

tra(. Tu bylí, kdož po trati se brali . . . tyi,
pt, šest postav muž, hrbících se pod tž-
kými ranci, jež nesli na zádech. Bliž a blíž

picházeli, neustále po strmé trati se berouce .

.

Už je taky poznal: celá parta Zlivských

podloudných rybá, v jich ele Pavlíek ko-

šíká a »baštý« starý Mikulášek, hluchý

podruh na Bulkovic statku, v jehož sad byl

rybníek, 'Sádky* této isté party . . . Vra-

celi se z lovu. z Blatce rybníka, hojnou ko-

ist nesli dom ...

V tom ozval se v zádech šastných rybá
dunivý rachot, jenž s bájenou rychlostí se

blížil. Pijíždl rychlovlak od Nakí, vystou-

pily ze tmy — vyvalily se jako oi obrovité

noní obludy ervené svítilny . . a už tu byl .

.

Postavy tratí se beroucí uskoily v právo

v levo, s trati sbhly. Jen jedna nestaila

sbhnout ani uskoit, starý Mikulášek, pes
to že druzí na volali. A Vojta vidl, jak stroj

ho k zemi srazil . . . vlak pes nj pejel . . .

Krátký okamžik, ale plný nevýslovné hrzy ^.

Jak vlak minul, jehož vdce snad neml
ani tušení o tom, co se stalo, Vojta už jen

slyšel kroky prchajících soudruh zasaženého

nušfastníka. Ds je hnal s místa hrzy, ani

jeden z nich se nevrátil, pesvdit se, co se

starci pihodilo. Málo vtein po tomto hrozném

výjevu zavládlo zase naprosté noní ticho, i^ bu-

rácející rachot ujíždjícího vlaku noc pozela.

Vojta, zachvácen svrchovanou hrzou, z po-

átku nepomýšlel leda na rychlý útk; le.
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nemoha vidt pro nasypaný taras na samé
koleje, neodolal pece vnitnímu hlasu, jenž
mu velel, aby se podíval, co se stalo se sta-

rým Mikuláškem. Doplížil se tedy na tra a,

div nohy se mu nepodkosily od dsného po-
hledu, jenž se mu naskytl. Na kolejích ležela

hrijzn zohavená mrtvola starého lovka a
stíbrné paprsky msíce, jenž práv zplna se

prodral z mrak, odrážely se v tratolišti krve.
I ryby, jež >baštý' nesl v kesírku, byly ko-
lesy vlaku na padr rozdrceny, jen jediný kapr
zoufale sebou mrskal na kolejích.

»Mj Bože I mj Bože !« zasténal jediný sv-
dek této hrzy,« bu ty mu milostiv !<

Vida, že nelze více pomoci lovku, chopil
aspoii živou dosud rybu a hodil ji do blízkého
potoka. A jak uhánl cestou k Zbudovu,
hrza jej provázela a z hrdla se vydrala
slova

:

>Do tch konc jsem se hnal! Mj Bože !

Apoleno ! . . Babiko Zbudovská ! . . vy jstem zachránily, jinam jste moje kroky za-
vedl}' ! . . Te všechno propukne . . . všecko
vyjde na jevo . . .«

Bžel a bžel, zuby hrzou cvakaly . . jako
noní stín uhánl, aby se dostal dom. Pišlo
mu na mysl, jaké by ml potahování se soudy,
kdyby nkdo zvdl a udal, že byl svdkem
tohoto výjevu; pak mu projelo hlavou, jaké
úzkosti nastanou Bulkovi ve Zlivi, váženému,
bezúhonnému sedlákovi, z jehož rybníku si

udlali sádk\' . . . Kdo mu uví tak hned,
bude-li se dokládat, že o tomto konání neml
potuchy? A pomyslit, že on chystal týž

osud svému sedláku, který mu byl otcem
který se ho ujal, když opuštn stál na božím
svt . . .

»Všecko se vyzradí! všecko!* zašeptal
opt ! >'& tam u nás by se to taky bylo vy-
zradilo. Ale já nepovím ... i beze mne všecko
vyjde na jevo . . .«

A vyšlo všecko na jevo. As tetí den po
smrti Mikuláškov vdl o všem a o všech
jak hospodáský úad na Hluboké, tak i tamní
soud, a Potužákoví to povdl pan porybí
u Bezdravské hrázi, s nímž onen na cest do
Hluboké se sešel.

»To je banda ! to je spež taky ! < durdil se starý
pán

; >pomyslete si pantáto, i sedlák je do toho
zapleten, takový zámožný, starousedlý lovk
jako Bulka ve Zlivi. Komu se má potom vit?
Sádeckého jim dlal a te to zapírá ! . . A
víte, pravdu íci, my jsme taky vinni, dozor
na rybníky nestaí . . . rybníkáství se zmáhá
každým rokem, dchod z nho pibývá a
hospodáských prací stejnou mrou, bude tedy

nutno pibrat lidí, na Tebosku a Netolicku
práv tak jako u nás na Hlubocku.«

»Lidí se bude pibírat?* tázal se Potužák;
»tož bych vám odporuil lovka, za nhož
ruím.*

I povdl mu celý bh Vojtova života, na
konec pak dodal:

»Pijme-li ho správa knížecí, ubude mi
velká starost, pane porybí Mám jedinou dceru,

zalíbila si ho, neupustí od nho. Stane-li se
baštýem, pro bych mu ji nedal? — Jemu
i holce se vyhoví a vy budete mít služebníka
poctivého a dovedného, pro vás jako stvoe-
ného.*

.A porybí na to

:

»Nu, jen si dojdte na pana správce; však
uhlídáte, že nezapomnl, že jste zachránil

práv tady u splavu jednomu z našich lidí

život. eho bychom vám odekli? — je na
bíledni, že je pro nás s výhodou, máme-li ve
svých službách spolehlivé lidi pocházející

z vašeho stedu. asy minuly, kde panství a
sedláci stali proti sob ; teba vyhledávat, co
nás pojí, a vj^stíhat se všeho, co by z nás
mohlo uinit protivníky na vzájem se potírající.

Ostatn, dostane-lí se váš budoucí ze nyní
do knížecích služeb, rychle postoupí, za to

vám ruím ; osvdí-lí se, je baštýem za pt
let, možná ješt díve.-'

"Zasedá dnes okresní zastupitelstvo,* vece
Potužák, »snad se mi udá promluvit s panem
editelem a s panem správcem . . .<

Zrovna tyi roky po této rozmluv byl

Vojta jmenován baštýem nkde na Netolicku

a krátce potom slavil svoji svatbu s .í^polenou

Potužákovic. Deset dlouhých rok vrn k sob
stáli, než knz jim ruce složil, a Potužák
nelitoval, že dal svou dceru jinému než sed-

lákovi.

Já pak jsem sebral tuto historii a napsav
ji, vám ji vnuji, vy milí moji na širých Zbu-
dovských Blatech, kteí v klíných dobách
poroby sami sebe jste zachovali tvrdou prací

mozolných svých rukou a vedle sebe památku
toho, jenž zachoval vám vaše práva, obtovav
za n život svj. Postavili jste pomník Jakubu
Kubátovi, své cti a své památce budoucím
jste ho postavili ! Vnuji ji nad to všem, kdož
pispli na vzkíšení a obnovení svaté památky
muedníka vyšlého z našeho jihoeského sel-

ského lidu, naší síly a chlouby, nikoli na
posledním míst Tob, Františku M. apku,
mj drahý píteli ! Bh požehnej vám všem
i vašemu záslužnému dílu !

—
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M. JAHN:
Den tichý byl

t/en tichý byl jak moská tn,
jen hudbu cvrk tajil v ln
a v pole, nivu, snící les

dešt záí sléval s podnebes,
let oblak, jimiž peplul jen,

jak duši vzlétne mirný sen,

však nepekážel slunci v plání.

A pede mnou pod lesní strání

se úhor plný zlatých vel
jak nástroj divný rozšuml.
Sta kvt hrá zde barvou, záí,

ty splývají a ty se sváí,

však neporuší soulad milý.

V tu tiš mé kroky zabloudily,

však pro mír ne. Mou skráií i zrak

spjal bezútšný smutku mrak.
A den, jenž tonul v lesklém vzduchu
a jak zpv jemný k mému sluchu

nes' hudbu cvrk, vely šum,
pec nezbavil mne tžkých dum,

že jimi mdlý jsem v trávu se
a elo v dla kryl cho a bled.

Co vším tím, co zím kolem tady,

plá radost, plna léta vnady,

já rozkoše se vzdávám žiti,

neb jedno z všech zde hledám kvítí

tak hoké jako voda z moe,
jež rodí zem na úhoe
v lék tm, jimž osud zanechal
stín chorob, smutek, úzkost, žal.

A co sním s hlavou sklonnou,
kol spje život, ozvnou
dál hudba cvrk vzduchem zní

i šumot vely poslední,

pln kvt úhor v slunci plá,

však duše moje chorá, mdlá
zí. že z tch kvt, zvuk všech
mi soucit neplá ani dech,

tch, jež jsem — jaký hoký žal !
—

v sn samotách tak miloval . . .

Útcha.
(Duši trpící.)

^e, kvtu míru nezná tento bh.
Krok stokrát pa a pece nedobh,
dla nepinesla vonných ratolestí.

Zde nemohou ty zdané rže zkvésti,

by neskrý\-aly trn v listech svých,

los, lovkem být, jež v n trpký vdych'.

Však nezoufej! Be, co ti dává den,

zdát víc — to mocný srdce trud a sen.

Be rosu od rána, jas od poledne

i boui, po níž duhy svit se zvedne,

a pítmím- li se duše zašeí —
i v nj plá hvzda sladkých pímí.

VIKTOR KAMIL JEÁBEK:

Neapolské obrázky.

ludištm kivolakých
uliek s povstnými
balkony, z nichž na
chodce prší vše

možné, jen ne pkné,
z bludišt uliek sješt
povstnjšími parfu-

my neapolskými, jež

vydychuje štde kaž-

dý dm, každý krám,
napolo otráveni ko-

nen ocitnuli jsme se na nejvtším zdejším
námstí Piazza Plebiscito.

Ó, jak jsme zde vdn si oddechli z plných

plic, teba že vzduch byl prohátý jak ve

výhni!

Z Piazzy k pobeží jest jen skok a již zrcadlí

se ped námi lazurová hladina moe stedo-

zemního.

Kam pohled doletuje,

jen lazur v zlaté zái oblévá svt celý.

A v blankyt dýšeš,

cit i myšlenka v nm pluje
Konopnická.
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Po levé ruce jak dlouhý jazyk vybihá do
blankytu vod molo S. Vincenzo; mezi ním
a molem Angioino jest vojenský písiav, za-

ložený r. 1828 Františkem I. Bourbonským.
Ješt dále k východu vidíme obchodní pí-

stav Porto Mercantile a maják, z jehož galerie

jest úchvatný pohled na msto amitheatráln
od pobeží vystupující a na celý kouzelný ten

koutek zem, nazvaný záliv neapolský.

Velké budovj' opodál majáku náleží svo-

bodnému piístavu Punto franco, spojenému
zvláštní tratí s hlavním nádražím.

Podél obchodního pístavu bží dále nábeží
Strada del Piliero, kde pozorujeme ilé prou-

dní dlného lidu kolem bud s rozlinými
pokrmy, pro naše choulostivé žaludky tuze

málo vábnými. Jsou zde rybky na rzný
zpsob smažené a peené, nepkn vypadající,

polévky podezelé barvy, peivo bledé, jako
na slunci usušené, ízky peené, makaróny,
ovoce, naložené fazole, saláty, ustice.

Hotové hody pro žaludek — ale neapolitán-

ský ! Co chvíle slyšíme táhlý, melancholický
hlas z bud makaronar:

»Avvi ca la cotta dli vierdi !« (Zde se vaí
erstvé makaróny

!)

A jiný: »Centcobe. centcobe!* To zase na-

bízejí jakousi »žaludení«, zde velmi oblíbenou.

A dále Villa del Popolo, lidový park.

Slunce krásn praží, že jsme vru prohátí
»až do morku kostí«. Pirozen vzrstá v nás
každým okamžikem touha po moské koupeli.

Ptáme se policisty, jsouli zde poblízku lázn,
a velmi zdvoilý zízenec sv. Hermandady
nejen ukáže, ale i dovede nás k veliké de-
vné boud na pobeží.

Vstoupíme do vnit, ale hned bychom se

vrátili pi pohledu na spolenost tu dlící.

Neapol nemá již Lazaron, Bh uchovej,

ale vypadali asi práv tak jak signoi v této

koupeli.

Tuhle špínu že by moská koupel smyla?
Ta by jedin delším ležením v louhu pustila.

Kabiny vypadají dle spolenosti ; nemají ani

zámk, sedadel, jen nkolik hák na šaty

ve stnách. Pro tyto pány staí úpln. »Vy-
koupeme se jeden po druhém, « dím píteli a
svím mu šaty i penžní hotovost Pak s od-

porem sestupuji po kluzkých schdkách. To
že je lazur vod zálivu, tahle kalná, šedým,
hustým škraloupem pokrytá omákovitá teku-

tina?

A páchne, práv jako to koupající panstvo.

Dlouho v ní neprodlím, jen co se trochu
osvžím a pak spchám do »kabiny-.

Nkolik podezele vyhlížejících clilapisek

vstoupne mi v cestu. Mám prý si dáti upra-

viti úes a vousy po koupeli. A ukazují na
jakéhosi v pestrých plátnkách odného, tloušt-

kou až funícího signora s raíma, vystoup-
lýma oima, který ped improvisovaným toilet-

ním stolkem rozesává komusi velikým he-
benem ernou chundelatou paruku.

Vyškubnul jsem se jim a se zimniním
spchem se strojím a letím z té > lidové kou-
pele- jak fúriemi štván.

Pokud se v isté vod neumyji, sám sebe
se budu štítiti. —

Vrátíme se k našemu východišti na pobeží
a jdeme opaným smrem ke castelu del!

Ovo.
Jsme ve tvrti Santa Lucia, té slavné, lido-

vými zpváky opvované tvrti, kde krom
poledních hodin vií nejbujnjší život. Rady
výstavných ale nkde i uzoukých tí, typatro-
vých dom s plochými, orientálními stechami
bží rovnobžn s pobežím.
Nad tvrtí na mírné výšin zvedá se Castello

nuovo, ponurá, starodávná pevnstka z 13.

století, z dob Karla I z .Anjou.

Na Sant Lucii déle prodlíme a sledujeme
ten neobyejn zajímavý, horený shon lidstva.

Z poátku zdá se nám, že ty lidi rozilila

jakási strašná událost: poínají si jak obán-
kové ve Verneov doktoru O.xu. Kde jich stojí

nkolik pohromad, divoce gestikuluji, vou
jak na lesy, lovk by myslil, že rvaka ne-

odvratná, ale Bh uchovej
;
pojednou plesknou

si na ramena a rozchechtají se, jak by si byli

vykládali jen njakou povedenou anekdotu.

Za tu hodinku, co se zde procházíme, nej-

mén tucet rzných podezelých individuí

k nám pistoupilo.

Chceme li okusiti výtených ustic, mušká-
tových hrozn, jakési jemné zelené likérky.

Pak zase ricorda, pohlednice, sirky, jakési

vábné podobizny dám (prodava tajnostn mrká
a mlsn si pomlaskuje), jinde nabízí erstvé
zrovna prý chycené stenky moské, t. j.

mlže, které se za syrová pojídají, hvzdice
a podivné, vajeným bílkm podobné tvory.

Zkrátka : srdce se lovku smje nad tmito
dary moe, podávanými rukama, jež mýdlo
možná od narození nevidly.

My klidn stojíme uprosted té vavy,
zápisník v ruce a jak bychom nevidli, ne-

slyšeli.

To iní na p t. publikum Svaté Lucie vý-

tený dojem. Vidíme, jak na nás v upímném,
zrovna dtském údivu patí, místy hlavy sráží

dohromady, šeptajíce : »Inglese, Inglese!* Jeden

z nejzvdavjších potichu pistoupil ze zadu
k nám a pes rameno s otevenými ústy se

dívá, jak naše tužka rychle po papíru lítá.

Ubozí analfabeti neapolští, jak vzácné jest

vám umní písma ješt na poátku 20. století!

Nedaleko nás usednul houfek dlník z písta-

višt kolem peditatele novin. Sedí ani nedu-
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tají a šastný spoluoban, tení znalý, vysvtluje
jim události poslední doby. Král kdesi na severu
v horách honí kamzíky, tolik z chaosu rychle
plynoucích slov vyrozumt.

I pi pobeží na Via Cesareo Console jest

živo. Chytají zde na udice rybky, ale sotva
jich mají plnou plechvku, již letí s nimi za
cizinci, až pod nos je strkají, pes moc na-

bízejí, nic nedbajíce rozhodného »ninte«.

Nkolik krok dále vybíhá do moe skála,

dlící pístav na dv ásti. Nad ní vypíná se

Castelo deir Ovo, sloužící nyní za vojenské
vzení. Hrad jest s pevninou mostem spojen.

Ped castelem kotví obyejn lod odjíždjící

na Capri, krom toho množství bárek, jichž

patroni pohodln rozvalení na dn lodlcy

klímají neb z dlouhé chvíle provozují ušlechtilý

sport rybáský.

Podaí-li se jim polapiti pkný kousek, ví-

tzn pozvednou jej vzhru a veští z plných
plic: »Ma guardate, che bella cosa, che bella

cosaU (Podívejte se, jak pkný kousek jsem
chytil !)

Chceš-li se projeti v bárce po moi, staí pouhý
pokyn, nkolik baká z horlivosti se popere,

až konen nejsvalnatjší zvítzí a ten si t
jako drahou koist odváží.

Nábeží zahýbá odtud k západu —
Na Via Partenope jest ada krásných, palá-

covitých staveb, moderních hotel první tídy,

z jejichž balkon jest rozkošná vyhlídka na
moe. Jsou to hotely Viktorie, du Vesuve,
Continental, Royal, Hassler s krásnou zahradou,
Metropol a jiné.

Byty jsou zde rzné ceny, ale i takové za
1 líru, ovšem bez vyhlídky

!

Pokraování nábeží Partenope jest via Ca-
raciolo. Zde poíná nejživjší a nejnádhernjší
promenáda neapolská: Villa Nazionale, konící
na Nergelin a ohraniující elegantní tvrt cizi-

neckou Riviera di Chiaja.

Na Ville Nazionale jsou pekrásné sady
s antickými sochami, chrámky Tassovi a Vir-

gilovi posvcenými, hudební pavilonky, ka-

várny. Vidíme zde i skupiny nádherných palem
s korunami hodn již proschlými, mezi nimi

na jednom míst bronzovou sochu italského

státníka Nicotery.

Veerní dobou vznešený svt neapolský dává
si zde dostaveníko.

lovk by ani neuvil, co nádhery, krásy
a bohatství skrývá se ve zdech toho msta,
jehož špínu by ani Herkules tuctem ek ne-

odstranil.

Uprosted sad vypíná se proslulé aquarium
neapolské, obsahující hlavn moské živoichy
zálivu —

Následuje Piazza Umberto s nádherným
Grandhotelem, Strada di Piedigrotta, vedoucí

k velikému, v letech 1882-85 postavenému
tunelu skrz Posilip: Grotta nuova di Pozzuoli,

který pamatuje ímany ; pozdji byl obnoven
a rozšíen. Má 690 m délky, jest ve dne v noci

osvtlen. Jím vede místní dráha do Bagnoli

(výtené moské lázn!) Pozzuoli a Baie. Nad
Villa Nazionale stupovit vystupuje novjší,

zkvétající ást msta: Vomero, a vysoko nad
ním trní imposantní Castel Sant Elmo, pod
nimž jest bývalý kartusiánský klášter S. .Mar-

tino.

Obou tchto povstných vyhlídek lze dosíci

snadno lanovou drahou vedenou z Riviery

di Chiaja pes Vomero. —
Stojíme u pobeží a díváme se daleko ped

sebe.

Stmívá se. Z veerních mlh sladce odde-

chuje moe. Západní teplý vánek eí hladinu

vodní. ady snhobílých vln s rozježenými

hebeny letí až odkudsi od Sorenta, narazí

na balvany pobeží, zašumí a tíští se v mi-

liony krpjí.
Na molech i v pístavu zazáila svtla lamp.

>Srp zlatý u východních blýsknul u podvojí,

myrt vni z Pausilipu vánek nese —

«

Konopn.

V myšlenkách ztraceni zvolna kráíme
k našemu vysoko položenému bytu na Corso

Vittorio Emanuele.
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PRAHA VERA A DNES.
Vzpomínky a kresby nkolika autoru.

XXI. DLNICTVO.

Jsi nutí dlnické dávno již v Praze trhávalo behy.
I I. O bouích smíchovských »štrajchpudlík«

proti strojm napsány byly na píklad

i romány. Nkdy jenom píse dlnických

bataillon otásala okny palác, jindy do-

šlo k srážkám — nkdy kroky tisícových,

vzdorn mlících šik dunly, že se až

pda chvla, asto docházelo i k bouným
vzmachm mozolných rukou. V dobách

romantismu, které konstatuje kronika dl-

nické organisace jako historie každého roz-

víjení se, mívalo vše skoro vždy též ná-

rodn demonstrativní ráz. Spolky a spo-

leky se rojily, prvody plnily ulice, ei
s obligátními prerývkami úední moci se

pronášely — ale vše bývalo vtšinou jen

drženo hrázemi obvyklého poádku, který

policejní a soudní orgány hlídaly. Dlnické

hnutí kvetlo jenom theoriemi. Když se dl-

níci vzmohli v šedesátých letech na kon-

sumní spolky, pokládalo se to za epochální

vymoženost. Všechno to rozmetal vítr a odnesly

dravé vlny hlubších popud. Pes hranice všech

stát rozlétlo se heslo :

> Proletái celého svta,

spojte se!« Z dtských
rozbh brzy též Praha

dospla na tomto poli

k novodobému, tuhému

organisování. Omamné
dosud heslo >Svoboda«

pro jednotlivce nahra-

zeno záhy píkazem
tuhého podízeni se or-

ganisanímu povelu —
z tisíc stejn smýšle-

jících, stejn trpících

tvoeny rychle armády.

U nás nad nimi vlají dnes prapory dva : rudý

a ervenobílý.

eské dlnictvo jde do boje o budoucnost po
dkladných pípravách. Dlnické organisace peují

výcvik svého lenstva. Otevené hlavy dlník
tží lehce z kurs, pednášek, enických výcvik,

z odborného pouování, z jazykových cvik. Pama-
tuje se na dosplé i dorost, na muže
i ženy ; i dtské hlavy vedou se k tomu,

aby záhy chápaly, o tatík plný neústup-

nosti, matka plná ohn zápasí. Knihovny,

asopisy, tisková propaganda zasáhne, kam
nedolétne slovo.

eská organisace dlnická — sociáln

demokratická i národní — má v Rakousku

vtší snad význam než si jest vdoma.
Umle vytvoené centrum vídeské by bez

eského — a to znaí : bez pražského —
ústedí bylo hlavou na trupu bez úd. Tak

je moráln i fysicky silná již dlnická pro-

paganda. To je zásluhou vysplosti eského
lovka.

\ \\ Buržoasie nemá o šikování dlnických

1 y armád stále ješt pravého pontí. Proto

|y
nevycházi pak z úžasu, když náhoda nebo

ostrý prvan doby

odhrne záslonu, za níž se

zaerná moe hlav. Vztyené
paže se zaatou pstí nad

nimi tvoí hroty hrzných
vykiník.

Dlnictvo do dvacátého

století vchází u nás v spo-

ádaných adách — daleko

za ním zstává zaleknuté

emeslnictvo, zoufale dovo-

lávající se pomoci zákoni-

tých výhrad, spásu ekajíc

od cechovn omezujících

paragraf

Organisace dlník klestí

si cestu jako eka. Pro tu

neexiistují hráze, prtoky,
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více vza-

zdálo dle

zdné meze, když vzkypí. Od muže
k muži letí slovo, povel, píkaz —
na stavb, v hluboké šacht, r ulice

mezi hmotícími stroji staí pokyn,

gesto, aby se eka rozvodnila, po

prípad petekla hráze. Propaganda

má i své hrozby i tresty pro ty,

kdož se kázni pokusí vzepít.

Je to etz denn rostoucí délkou

i objemem — nezmizí, zavete-li ped
ním oí. Jak je tomu dávno, co Sva-

topluk ech rozepl se o dlniku jak

o hrdinovi budoucnosti — dnes se

ped politickým krédem tohoto hrdiny

rozletují brány parlament do koán.
Rozdíl mezi eským »mšákem«

a dlníkem pi všem tom je nevelký.

Jaký u nás rozdíl mezi nezámožným
mistrem a tovaryšem — mezi ma-
lým polaem a vesnickým dlníkem
— mezi švadlenou a jejími pomoc-

nicemi — hledíme-li k normálnímu

zpsobu práce v eských zemích. Je tu

jemné odvislosti obou stran než by se

resolucí boun pronášených.

Proto neni nemožností, aby došlo záhy k takové

úprav spolužití, jaká obma stranám poskytuje

dosti e.xistenní svobody. Zase bude v cen
toto slovo, pro které se od stvoení svta vycedilo

více krve, než by snad mohl pojmouti oceán . . .

Mnoho pedsudk bude nutno však zlomiti. ekl-li

Bismark kdysi, že by horníkm, kteí za lidstvo

denn slézají do bezedných jam dol mezi tmu a

plameny — zákonem mly se vyhraditi zvláštní

výhody, ekl tím o dlnické otázce vbec nkolika

slovy nejobsažnjší program. ekl i, že myslí na

osvobození od daní, od vojenské služby, zabezpeeni

v nemoci, pro liraz, v s t á i. Nevzí v tom vlastn

všelidský sociální úkol lovenstva, jehož jenom

nepatrná ást patí mezi neplodné píživníky ?

eské dlnictvo má ovšem vrstvy, jež rozbarvuje

vyšší a nižší míra inteligence, ale je zajímavo po-

zorovati, jak pe-

uje se v tomto

svt práce o to,

aby se duševn
vyzbrojovali slab-

ší, aby se pile-

nili, kdož dosud

nedovedli chápat,

jak se z opušt-
ných jednotlivc

dlají pední strá-

že. Je to orga-

nisace, která ne-

má jinde píkladu
— je to proces,

který vše vysvtlí

tm, kdož se ne-

dívají jenom na

sebe. Staré formy associaní pukají

jako kra starých strom, jež mo-
hutní. Pod ni už se ukazuje kra
nová.

Brouk, jemuž se trhla s krou stro-

mu cestika, kterou dosud putovával,

žasne, ponvadž nerozumí zákonm
pírody, které nechávají umírati to,

co nezstalo v zdravém spojení s

cévami vybíhajícími od koen . . .

Když piíala zavýskla nad továr-

nou, vyrojí se tisíce veselých dívin,

nekonené prvody zdravých jinoch,
statných muž I vkem nahrbených
starc, kteí napjetím duševních i

fysických sil zpsobovali práv pro-

mnu beztvárných hmot v prmyslové
výrobky, ve zboží, na které milllony

jsou odkázány. V lebkách všech tch
pracovník dnes ukryta víra, že se

dokají zlepšení svého životního losu.

A vru, že dokají. Na dráze sociál-

ního zlepšování bylo v posledním tvrtstoletí bu
pímo zákonem, nebo železnou kázni bratrské sou-

družnosti dosaženo již tolik pro dlný lid, že již

tím položeny byly koleje k metám dalším.

Kdo ped tvrtstoletím opovážil se sníti o ne-

dlním klidu, omezení pracovních hodin, zabezpe-

ení pro pípad nemoci, úrazu ? Kdo byl by vil,
že je možno dosíci dozoru na vhodnost dílen, že

je možno odstraniti vydírání pi zaopatování míst,

že cestujícímu dlníku pomáhati se dá stravovnami,

bursami práce?

Práv tak pijde i ostatní. Nesplní se sice sny
všechny, které dnes táhnou hlavami ohnivjších —
protože zdar celku spoívá jen ve vyrovnáváni sil

— ale není pochyby, že práci století dvacátého

dostane se oné hodnoty, kterou zasluhuje, ale do-

sud nemla.

Že hesla dlnické organisace pišla pes pomezní

tye, bývá pronášena asto obava, že národní v-
domí je ohroženo velkou

mezinárodní organ isací.

Zatím se však ukazuje,

že v znmených krajích

nejnepoddajnjším živlem

eského nacionalismu je

dlník. 1 tu je prese

všechny mezinárodní sva-

zy nad slunce jasno —
a budoucnost pravdu tu

zlatem vpíše do djin

našich jako ji do kronik

jiných národ napsala

již souasnost, že živou

krev — kdyby s ní kdo

chtl jak chtl chemika-

il, nepromní nikdo ve

vodu. A. B. C.
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Z ESKÉHO ŽIVOTA.

^ Váženému odbratelstvu Máje. Na jiném
míst promlouváme o významu toho, že náš
týdenník mohl bhem tyletého psobení svého
doznati tak znaného zdokonalení. Je to pede-
vším zásluhou onch spisovatel, kteí svými
pracemi dodali lesku MÁJI. Ze jmen nejpopu-
lárnjších málo jich bude postrádati tená
MÁJE. Z toho je zejmo, že list náš s úsp-
chem plní umlecké poslání, které vyvolalo
vznik jediného eského týdenníku, který spi-

sovatelé nejenom iidi, ale též vlastním nákla-

dem vydávají.

Ruku v ruce se spisovateli šlí naší odbra-
telé. Bez tch práce umlc byla by ovšem marná.
Úast spisovatel a i mnohých eských výtvar-

ník MÁJ si zabezpeil i pro píští dobu.
Nezbývá, než aby vytrvalí pi nás í naši vá-

žení odbratelé. Pak nebudou marný snahy
redakce, aby Máj opt vnitním obsahem svým
nejenom stal na výši doby, ale i hledal zase
nové dráhy, kterými by prospl umní a my-
šlénce národní.

^E Slosování prémií pedplatitelm Máje bylo

k výslovné žádosti z kruhíi odbératelstva odloženo

z msíce srpna, kdy mnoho obecenstva dlí mimo
trvalé bydlišt své. Vykonáno bude v »d e n e-
kl a my« poádaný ve prospch spolku es. žurna-

list, a to v pondlí dne 10. záí t. r. ve stedu
hlavního paláce na výstavišti v Král. oboe o tvrté

hodin odpolední.

--• Edvard Morike : Mozart na cest do Prahy.
PeložilaAglajaWukadinovicová. V jubi-

lejním roce Mozartov nepijdeme asi nevhod svému
tenástvu , zaadivše na doplnní bžného roníku
pekladové knihovny Máje »Z cizích literatur* tuto

poetickoH:novellu, jež podává charakteristiku velkého

mistra z nejživotnjších, jaké kdy byly napsány.

Mozart dýše tu, jak žil a toužil, jakými slabostmi

byl ovládán, ve své štdrosti a neznalosti prakti-

ckého života, ve své lehkomyslnosti, s jakou od-

dával se požitkm a šumnému víru, v nmž jen

zdánliv vzpružoval ivstvo, vyerpané usilovnou

tvorbou, ve svých muivých pedtuchách bhžícího

se konce a pece zas v nových nadjích, v novém

vzepjetí tvrích sil a v nové žízni úspchu. Edvard

Morike zachytil to vše výstižnými rysy a ve slohu

doby, nad jeho novellou nžným oparem rokoka

splývající, i byla práv tato práce první, jež na

nho upozornila širší veejnost, a již ped ní vydal

dvoudílný román Malí Nolten a svazek básní'.

Posledním asem práv básnická ást díla Mórikova,

nevelikého ale obsažného, došla oceny, i možno íci,

popularity, byvši petlumoena geniáln v tóny

písnmi nešastného Huga Wolfa, které i našemu
obecenstvu nejsou neznámy. Jedna z nejhezích,

»Pomni, ó, duše«, vážena je práv z finále novelly,

kterou tuto tenástvu knihovny své pedkládáme.

— Sborník prací historických. K 60-tým na-

rozeninám dvo. rady prof. Dr. Jar. Golla vydali

jeho žáci. Redigovali J. Bidlo. G. Friedrich, K.

Krofta. Praha. Histor. klub. 1906. (VIII, 388; 2 tab.

a lept). Není jist lepší pocty, kterou by mohli

vzdáti žáci svému uiteli, než podobný sborník a

sotva by potšil více oslaveného dar v jiném zp-
sobu a form podaný. GoU — uitel par e.xcellence —
vidí tu ovoce své práce, je pozdravován jmény více

mén zvunými a na všech pozoruje vliv své osob-

ndSíi. Vdecká methoda, pojetí otázek sporných a

zpsob jich ešení, výbr látky k práci — to pole,

Jež zúrodnil na eské universit teprve Goll a je

pirozeno tedy, že oekáváme odraj toho v obsahu

Sborníku. Ale v tom smyslu redakce se nepokusila

dáti knize uritý, ucelený výraz a organisaci. Jsou

tu otázky ist Gollovské [ku p. ešení sporných

žup (Peka), kritika listáe (Novák), prameny Háj-

kovy (Šimák) a Budovcovy (Gliicklich), kotle a

lesní rohy (Nejedlý), ale naproti tomu jsou tu lánky
menšího významu, spíše referáty, než prkopné práce

[ku p. Hippon (ada), Bulharsko (Hýbl) atd.].

Tím se stalo, že Sborník nemá toho významu pro

pozdjší dobu v práci historické, jakou by ml míti:

býti v jistém smyslu jednak pramenem poznání

vlivu uitelova na žáky, jednak stále cennou pí-

rukou pro historika, jíž možno používati ve spor-

ných otázkách a metou, od níž se datuje zmna
názoru a zásadní otázky. Je tžko ovšem píležitostnou

publikaci naplniti pracemi toho významu, zejména

když sbor pispvatel a as jest omezen, ale význam

jubilea toho vždy zasluhuje. Svazek jest pkn vy-

praven a pomrn levný, což o píležitostných pu-

blikacích nelze vždy íci. H.

Roníku IV. íslo 52. vydáno dne 7. záí 1906.

.MÁJ vydává se každého pátku o 8. hod. ranní v ad-

ministraci (Praha, Štpánská ulice . 5:í.) v íslech
o 16 stranách. Se sudými ísly vydávají se zárove
trnáctidenní sešity. Pedplácí se na tvrt roku K 280
(poštou K 3-20).

VYHODV RO ODBRATKLE MÁJE. Celoroním pedplatiteliia

zvláštní prémie zdarma v cen vice než 3000 korun. — trnácti-

denní píloha Z CIZÍCH LITERATUR (red. dr. Jar. Borecký) za

píplatek jedné koruny tvrtletn. Jinak seáit za 24 hal. —
Otiskovati z Máje obrazy » ílánky jakož i preklidati tyto nedovo-

lujeme vbec; otiskovati drobné zprávy dovoleno jen s udáním pramene.
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v PRAZE. REDAKNÍ VÝBOR; ODPOVDNÝ REDAKTOR FRANT. HERITES. JAR. VRCHLICKÝ, POADATEL ÁSTI
BÁSNICKÉ. DR. JAROMÍR BORECKÝ. DR. JIÍ GUTH. ANT. KLÁŠTERSKÝ. DR. RUD. J. KRONBAUER. VÁCLAV ŠTBCH.
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